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إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ ابهلل من شرور  -:الفقري إىل ربه العلي القدير  يقول العبد

عاىل فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أال إله أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده هللا ت
لم إل هللا وحده ال شريك له ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ، صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وس

فإنه ال خيفى على أحد ما للدعوة من منزلة كبرية ومرتبة سامية يف الشريعة  -:تسليما كثريا ، مث أما بعد 
ما للدعاة إىل هللا تعاىل من األجر العظيم والنوال اجلزيل الذي يتمناه كل أحد ، قال هللا اإلسالمية ، و 

نيَ  تعاىل  َن اْلُمْسلممم َل َصاحلماا َوقَاَل إمنَِّنم مم َّن َدَعا إمىَل اَّللَّم َوَعمم مصابيح  مفالدعاة ه  َوَمْن َأْحَسُن قَ ْوالا ّمِم
س ، وهبم يعبد هللا تعاىل على بصرية ، وهبم تكشف الشبهة ، هبم يتعلم النا،  الدجى وأعالم اهلدى

وهبم تصحح  ادة العباد إىل عبادة رب العبادوتزول الغمة ، وهبم تعمر البالد ، وهبم يتحرر الناس من عب
العقائد ، وهبم تستنري الطريق إىل هللا تعاىل ، وهبم تنشرح الصدور وتراتح النفوس ، ويؤمر ابملعروف 

املنكر ، فهم أهل الكلمة الطيبة والنربة احلانية ، واملوعظة املشفقة ، يسعدون بتعليم الناس  وينهى عن 
كما يسعد أهل املال مباهلم ، بل أكثر ، ويفرحون هبداية الناس كما يفرح العقيم ابلولد بعد طول انقطاع 

قتهم وجهدهم يف النصح ، بل أكثر ، مههم هداية الناس وتعليم الناس وتوجيه الناس ، قد استفرغوا طا
يدعون هم والتوجيه والدعوة واإلرشاد ، فما أمجل أثرهم على الناس ، وما أقبح أثر بعض الناس عليهم ، 

ال خيافون  ,، رمحاء ابخللق ، قوالون ابحلق بينما غريهم يدعو إىل الضاللة والنار إىل اهلدى ، وإىل اجلنة ،
يل هللا ، ونصرة دينه ، وإعالء كلمته ، هانت عليهم أنفسهم يف يف هللا لومة الئم ، بذلوا املهجة يف سب

ذات هللا تعاىل ، ال يرون ألنفسهم فضال ، ألن الفضل كله هلل تعاىل ، ال يهمهم مال وال دنيا ، 
فأسأل ما أكرب قدرهم وما أعظم فضلهم  مستغنون ابهلل ، واثقون بفضله ، متوكلون عليه ، فلله درهم ،

ائه احلسىن وصفاته العلى أن حيفظهم من بني أيديهم ومن خلفهم وعن أمياهنم وعن هللا تعاىل أبمس
ويغفر  يبارك يف جهودهم ، ويعلي قدرهم مشائلهم ، وأن جيزيهم عنا وعن املسلمني خري اجلزاء ، وأن

م إن هلم ذنبهم ، ويرمحهم الرمحة الكاملة املطلقة ، أاي كانت بالدهم ، وأاي كانت أجناسهم ، وهللا العظي
من الفضل الكبري ، واملنزلة العالية والقدر السامي يف قلوبنا مبا ال نستطيع وصفه يف هذه الوريقات ، 
وإننا نشهد هللا تعاىل على حبهم ، فيا أيها الدعاة ، امسحوا ألخيكم وطويلبكم الصغري أن يتقدم بني 
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عىن الدعوة إىل هللا ، وما حيوطها من أيديكم بتلك القواعد الدعوية املهمة واليت بفهمها يفهم ما م
والتنبيهات ، مع أتييد تلك القواعد ابألدلة من الكتاب والسنة ، وما يفتح هللا به من املسائل والضوابط 

النبالء من األنبياء وأتباعهم ، فيا أيها الدعاة الكرام ، امسحوا واغفروا يل هذه اجلرأة على مقامكم سري 
لذلك ، ولكن من ابب عرض ما عندي من البضاعة على أهلها العارفني هبا ،  الكرمي ، وأان لست أهال

فإن أجازوها فاحلمد هلل تعاىل ، وإن ردوها فأان سأخفيها وكأهنا مل تكن ، فاللهم اغفر لعبيدك الضعيف 
الفقري ، وأسألك هللا ابمسك األعظم أن ترحم ضعفي وجترب كسري ، وأن تسدد قليب ولساين ، وأن 

 للحق اعتقادا وقبوال وعمال ، وأن تبارك فيما أقول وأكتب ، وأن تنزل فيه النفع العام واخلاص ، توفقِن
فال حول وال قوة  وإين أبرأ إليك من احلول والقوة وأن تشرح له الصدور ، إنك ويل ذلك والقادر عليه ، 

يها األخ املبارك حىت ال نطيل ، إال بك ، وأستغفرك ريب من زلل اللسان واجلنان والبنان ، وإىل املقصود أ
 -فأقول وابهلل تعاىل التوفيق ، ومنه أستمد العون والفضل وحسن التحقيق :

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .يف سالمتها واستقامتهاتصحيح بناء الدعوة على العقيدة السليمة مطلب رئيس  -:القاعدة األوىل
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اليت ظهرت يف العامل اإلسالمي ، ولكنها وهذا هو احلق الذي ينبغي التنبه له ، فإنه كم من الدعوات 
ابدت وانتهت وتالشت معاملها ألهنا مل تنب على أصل االعتقاد الصحيح ، وكم من الدعوات اليت كتب 

البقاء والقبول وما ذلك إال ألهنا بنيت على االعتقاد الصحيح املتفق مع كتاب هللا تعاىل هلا هللا تعاىل 
على فهم سلف األمة وأئمتها ، فالدعوة ال بد وأن يكون سريها  وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم

 ومنهجها مبنيا على ذلك ، وإال فإنه سيكون فسادها وأثرها القبيح على األمة أكثر ّما يرجى من
شيء ، ولو أنك قلبت الطرف يف الدعوات اليت بنيت على العقائد صالحها إن كان فيها من الصالح 

أقول ، فاهلل هللا أيها الدعاة الكرام يف االهتمام هبذا األمر ، فإنه بيت القصيد الفاسدة لرأيت مصداق ما 
االعتقاد الصحيح ( فإننا نعِن به اعتقاد أهل السنة  وأعظم سبب من أسباب جناح الدعوة ، وإن قلنا )

تاب ، وعلى على الك -واجلماعة ، فأهل السنة واجلماعة رمحهم هللا تعاىل بنوا دعوهتم على ثالثة أمور :
السنة الصحيحة ، وعلى فهم سلف األمة وأئمتها ، من الصحابة والتابعني واتبعيهم من أهل القرون 
املفضلة ، فال ينبغي جتاوز تلك األصول الثالثة ، ولذلك قرر أهل السنة واجلماعة رمحهم هللا تعاىل يف 

م ، فمن تلك القواعد ما نصوا عليه هذه املسألة عدة قواعد مهمة يف فهم السبل اليت قامت عليها دعوهت
( وهي  بقوهلم ) أهل السنة واجلماعة ال أيخذون معتقدهم إال من الكتاب والسنة على فهم سلف األمة

من كربايت قواعد التلقي عندهم ، ومنها قوهلم رمحهم هللا تعاىل ) كل فهم خيالف فهم سلف األمة يف 
ل رأي خيالف املعروف عن سلف األمة فإنه رأي عاطل ( مسائل العقيدة والعمل فإنه فهم ابطل ، وك

فمسألة فهم األدلة عند أهل السنة رمحهم هللا تعاىل له ضوابطه ومقيداته ، فهم ال ينطلقون يف فهم 
نصوص الشريعة من مقتضى الرأي اجملرد وال ابلعقل البعيد عن هداية النص وال من الشهوة والتعصب 

موقوفا على فهم سلف األمة ، فما ورد من الفهم يف هم جعلوا فهم الدليل للرجال ، وال غري ذلك ، بل 
األدلة جممعا عليه عند سلف األمة فإن أهل السنة ال يتعدونه قيد أمنلة ، ومن ذلك أيضا قوهلم رمحهم 

( وذلك خمالف لعامة أهل البدع من أهل  هللا تعاىل ) كل قياس خالف النص فإنه فاسد االعتبار
لزائغة ، من الذين جعلوا عمدهتم يف عقائدهم إمنا هو معارضة املنقول ابلعقول العفنة واألفهام الدعوات ا

املنتنة ، فإنك إن نظرت إىل أهل البدع على وجه العموم لوجدت أن خمالفة النصوص ابلعقول واألهواء 
سليمة يف منهج ،  اهي السمة البارزة فيهم ، فالدعوة أيها األحبة ال بد وأن تكون سليمة يف اعتقاده

تلقيها ، سليمة يف قواعدها اليت تنطلق منها يف فهم النصوص ، فهذا كله مؤثر التأثري الكبري يف سريها 
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وقبوهلا ورضا هللا تعاىل عنها وتوفيق أهلها ، وبقائها واستمرارها ، وأان من هذا املنرب أوصي إخواين الدعاة 
وإىل النظر فيها بعني املراقبة هلل تعاىل فإن كانت األصول ،  مإىل مراجعة األصول اليت بنوا عليها دعوهت

ما قرره  مع واملناهج متفقة مع املتقرر يف كتاب هللا تعاىل وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم ، ومتفقة
سلف األمة من العقائد والعمل ، ومتفقة مع التقعيد املوروث عن أهل السنة يف التلقي والفهم فاحلمد هلل 

التوفيق واملوافقة ، وأما إن كان من أصوهلا ما هو مدخول ببعض اهلوى واملخالفة لألدلة وملا عليه على 
أهل السنة ، فال بد من التصحيح ، وال حيملنا التعصب للرأي وقادة الدعوة اليت حنن عليها على خمالفة 

أن يقدم قول هللا تعاىل فإن الواجب على املسلم الصادق يف إميانه ،  ما هو مقرر يف الكتاب والسنة
وقول رسوله صلى هللا عليه وسلم على كل قول ، وليس العيب يف وجود اخلطأ ، وإمنا العيب يف معرفة 
اخلطأ وأنه خطأ ، ومع ذلك نستمر عليه ، إما عنادا ومكابرة للحق ، وإما جهال ابلدليل ، فالدعوة إىل 

صراط املستقيم ، وال ميكن أن تكون الدعوة كذلك إال هللا تعاىل ال بد وأن تكون على املنهج السليم وال
إذا روعي فيها أن تكون على املنهج السليم يف االعتقاد والتأصيل والعمل ، ومن املعلوم أن لكل دعوة 
أصول وقواعد منها تنطلق ، فال بد وأن تكون هذه األصول والقواعد هلا ما يشهد هلا وما يصححها من 

يس من األمور االختيارية اليت تدخل حتت اإلرادة بني القبول الرفض ، ال ، بل الكتاب والسنة ، وهذا ل
نة وفهم سلف األمة من األمور الواجبة اليت يثاب فاعلها صحيح الدعوة على منهج الكتاب والست

 ومن القواعد املقررة يف هذا الباب أيضا :   قول أهل السنة واجلماعة ويستحق العقاب اتركها ،،  امتثاال
رمحهم هللا تعاىل ) هدي النيب صلى هللا عليه وسلم أكمل من هدي غريه ( بل جعل العلماء رمحهم هللا 

وأفضل من هدي النيب عليه الصالة  لهدي غري النيب صلى هللا عليه أكمتعاىل أن من اعتقد أن 
ال يعبد إال هللا تعاىل الدين مبناه على أن  والسالم فإنه مرتد كافر ، ومن ذلك قوهلم رمحهم هللا تعاىل )

وأن ال يعبد إال مبا شرعه رسوله صلى هللا عليه وسلم ( ومن ذلك قوهلم ) كل بدعة يف الدين فهي 
ضاللة ( واألصول اليت قررها أهل السنة رمحهم هللا تعاىل يف هذا الباب كثرية جدا ، واملهم أن الداعية ال 

الكتاب والسنة ابطنا وظاهرا ، فإن كانت متفقة معها بد وأن يزن أمور الدعوة اليت هو عليها مبيزان 
 وان يسعى جاهدا يف تصحيح اخلطأ  فليستمر على ما هو عليه ، وإن كانت ختالفها يف شيء ، فال بد

 طلب رئيس فيها ، وهللا املستعان وذلك ألن تصحيح الدعوة على العقيدة السليمة واملناهج السليمة م
وهو القول  -:اخلوارج بقتل عباد هللا تعاىل ألهنم بنوا هذا على أصل فاسد فانظر ابهلل عليك كيف تعبد 
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املعتزلة صفات هللا تعاىل ، ألهنم بنوه على أصل فاسد وهو  ى، وانظر كيف نفبتكفري مرتكب الكبرية 
االتفاق أن إثبات الصفات هلل تعاىل يستلزم ّماثلة هللا تعاىل ابملخلوقات ، ألن االتفاق يف األمساء يستلزم 

يف الصفات، وانظر كيف وقع الرافضة يف تكفري الصحاب وسبهم والقدح فيهم والغلو الكبري يف 
االعتقاد يف آل البيت ألهنم بنوا هذه العقائد الباطلة على األصول الفاسدة ، وانظر كيف أنكر القدرية 

، وانظر كيف وقع الصوفية  وأن األمر أنف رالقدر ألهنم بنوا هذا على إنكار العلم السابق وأن ال قد
فيما وقعوا فيه من اخلرافات والضالالت والبدع اليت ال حيصيها إال هللا تعاىل ألهنم بنوا هذا على األصول 
واملناهج الفاسدة املخالفة للكتاب والسنة ، بل انظر إىل من يسمون جبماعة التكفري واهلجرة كيف وقعوا 

 ألهنم بنوا هذا التكفري على األصول الفاسدة املخالفة للكتاب يف تكفري عموم املسلمني ، وما هذا إال
  عليها يف دعوتكريوالسنة ، واألمثلة يف العامل اإلسالمي كثرية جدا ، فال بد من غربلة األصول اليت تس

وافق احلق بقي ، وما خالفه نسف  وال بد من النظر فيها وما يستجد عليها ابلنظر العلمي الثاقب ، فما
د من تصحيح العقيدة ، فإن أهل العقيدة الصحيحة هم أهل النجاة ، وهم الطائفة املنصورة والفرقة فال ب

الناجية ، كما قال صلى هللا عليه وسلم يف احلديث الذي يصح مبجموع طرقه " وإن هذه األمة ستفرتق 
" من كان على مثل  ويف لفظ (1)على ثالث وسبعني فرقة ، كلها يف النار ، إال واحدة ، وهم اجلماعة "

ال تزال طائفة من ية " وقال عليه الصالة والسالم "ما أان عليه اليوم وأصحايب " ويف لفظ " وهم الناج
 (2)"ذهلم حىت أييت أمر هللا وهم كذلكأميت على احلق منصورة ال يضرهم من خالفهم وال من خ

المي ال تراها إال تلك الدعوات اليت بنيت فالدعوات اليت فاح طيبها وأثرت األثر اإلجيايب يف العامل اإلس
وجود بعض من ينتسب إىل  -يف املدة األخرية  -وإنه وهللا ملن املظاهر املؤملة على العقيدة السليمة ، 

 وا أو تبنوا بعض مناهج أهل البدعمث مال ,العلم أو من الشباب الذين نشؤوا على العقيدة الصحيحة 
ومثل من مال إىل ,  ن دعاة هذا املذهب وهو يشعر أو ال يشعرمثل من مال إىل الصوفية وصار م

ومثل من مال إىل مذهب األشاعرة وصار يدعو  , املدرسة العصرانية وصار يقدم أفكاراا توافق أصوهلم
                                                 

واحلاكم يف "املستدرك  ،18( واآلجري يف "الشريعة" ص 19/848( والطرباين يف "الكبري )2/241والدارمي ) ( 28/135إسناده حسن أخرجه اإلمام أمحد  )   (1)
 وغريهم من حديث معاوية بن أيب سفيان . (1/128)

 
ُ َعَلْيهم َوَسلََّم ))ال تزال طائفة..(( ) (2) ُ َعَلْيهم فتح( ومسلم يف اإلمارة، )ابب: قول النيب صَ  -13/293رواه البخاري يف االعتصام ابلسنة، )ابب : قول النيب َصلَّى اَّللَّ لَّى اَّللَّ

 نووي( ، وأبو داود، والرتمذي، وابن ماجه، وأمحد.. وغريهم.ال -13/70َوَسلََّم ))ال تزال طائفة..(( )
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. ويؤسفنا أن أهل البدع فرحوا هبذه الفئة وطاروا هبا وأبقواهلا يف  غض مذهب أهل السنةبو إىل مذهبهم 
قال يف  حيتجون هبؤالء على صحة مذاهبهم وبطالن مذهب وعقيدة أهل السنة.كل اند، وصاروا 

فسالمة العقيدة أهم املهمات وأوجب الواجبات، العقيدة السليمة سبب للنصر املفصل يف فقه الدعوة ) 
والظهور والتمكني واالجتماع، العقيدة السليمة حتمي معتنقيها من التخبط والفوضى والضياع، ومتنحهم 

حة النفسية والفكرية، وتدفعهم إىل احلزم واجلد يف األمور، تكفل هلم حياة العزة والكرامة.والعقيدة يف الرا
اإلسالم هو األساس الذي يقوم عليه بناء اإلميان يف نفس اإلنسان املسلم، وال بد أن تظهر أاثر العقيدة 

ن ونفسه نرى أثر هذه العقيدة يف فإذا كانت العقيدة راسخة يف قلب اإلنسا يف سلوك اإلنسان وأعماله.
 يغ احلياة إماا سلباا أو إجياابا استقامة خلقه وسالمة تصرفاته وحسن معامالته.إذن العقيدة هي اليت تص

وإذا أدركنا ذلك ندرك سر االهتمام البالغ الذي أواله اإلسالم للعقيدة، فقد عاجلت السور املكية قضية 
ميقة بكافة جوانبها، ولذلك من الطبيعي جداا أن ينعكس أي العقيدة يف نفوس املسلمني معاجلة ع

ضعف أو خلل أو غبش يطرأ على عقيدة املسلمني وتصوراهتم ونظراهتم لألمور واألشياء أن ينعكس 
على سري الدعوة ويسفر عن ضعف ووهن وهزمية أمام العدو يف ميادين الدعوة.وإن يف غياب العقيدة 

س القلوب ومن مث يسيطر اخلوف والوهن والرعب على النفوس، إذن السليمة تدخل الوساوس واهلواج
( فالعقيدة  فال بد من االهتمام الشديد ابجلانب العقدي للدعاة وتربيتهم على العقيدة الصحيحة

وهي العاصمة من قواصم ،  الصحيحة هي حزام األمان من الزيغ والضالل واالحنراف إىل مهاوي الردى
لتطرف ، وهي إبذن هللا تعاىل املنجية من التخبط واخللط اليت يؤثر سلبا على االختالف واالعتداء وا

األفراد واجملتمعات والدول والكون أبسره ، وهي اليت حتمي العقول من الشطط واخللل الفكري ، فاهلل هللا 
فراط أيها الدعاة األفاضل الكرماء بتصحيح بناء جدار الدعوة على البناء العقدي الصحيح الذي ال إ

فيه وال تفريط ، وهللا هللا ابالرتباط أبهل العلم الناصحني الراسخني يف علمهم وأمانتهم ، من أهل السنة 
فال عز للبشرية وال صالح لإلنسانية إال بتطبيق اإلسالم، واإلسالم احلق املبِن على العقيدة واجلماعة ، 

ى ما سار عليه السلف الصاحل ، إنه ال بد وان الصحيحة، واملتابعة للنيب صلى هللا عليه وسلم، والسري عل
تكون منطلقاتنا مبنية على االعتقاد السليم ، وال بد وأن نريب أتباعنا على االعتقاد الصحيح ، وأن 
نغرس حب أهل التوحيد وأهل السنة يف قلوب األتباع ، وأن نبني هلم أنه ال عمل يقبل وال خري يرجى 

وهل دعوة الشيخ حممد بن عبدالوهاب رمحه هللا يدة الصحيحة ، من دعوة بنيت على غري هدي العق
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تعاىل اكتسبت هذا القبول العام والتوفيق الكبري والبقاء واالنتشار والتمكني يف األرض إال ألهنا دعوة 
على  دة يف زمانه ، ونقسم ابهلل تعاىلبنيت على العقيدة الصحيحة ، فالشيخ رمحه هللا تعاىل جمدد العقي

وعلى حب الدعوة اليت جاء هبا ، ونشهد ابهلل تعاىل أهنا الدعوة اليت عليها أهل احلق من أهل حبه ، 
ألدلة جيمعها ما ااعدة فكثرية جدا ، وهي أنواع من وأما األدلة على صحة هذه القالسنة واجلماعة ، 

لى هذه القاعدة هبما فهو دليل عكل دليل أيمر ابلتمسك ابلكتاب والسنة وابالعتصام   -: األول :يلي 
 ألن التمسك هبما ال يكون إال بسلوك املعتقد الصحيح وابلعمل الصحيح املتفق معهما ، قال تعاىل 

يعاا َواَل تَ َفرَُّقواْ  َْبلم اَّللِم مجَم ُموْا ِبم ْلكمَتابم َوأَقَاُموْا الصَّالََة إمانَّ الَ  وقال تعاىل   َواْعَتصم ُكوَن ابم َوالَّذميَن مُيَسَّ
نيَ ُنضم  صلحون هم الدعاة إىل هللا فوصف هللا تعاىل هذا الصنف أبنه مصلح ، وامل  يُع َأْجَر اْلُمْصلمحم

اء الدعوة على العقيدة وبني أن من صفاهتم ) التمسك والتمسيك ابلكتاب ( وهو الذي نعنيه ببن تعاىل
ة  صلى هللا عليه وسلموعن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال : رأَيُت رسوَل هللا الصحيحة  يف َحجَّ

ْعُتُه يقول ، خَيُْطُب  الَوداع يوم عرفة ، وهو على انقته الَقْصواءم  إمين تَرْكُت فيكم ما إْن َأخْذُُتْ به  » َفَسمم
لُّوا : كتاب هللا ، وعرتيت أهل بْييت زيد بن أرقم رضي هللا عنه قال : وعن  .(1)أخرجه الرتمذي«  لن َتضم

لُّوا بعدي ، َأحُدمها َأعظُم  »صلى هللا عليه وسلم  قال رسوُل هللا ْكُتْم به لن َتضم إميِنم اَترٌك فيكم ما إن مَتسَّ
َماءم إمىل األرض ، وعرتيت َأهل بييت ، لْن يَ ْفرتقا حىت يرَدا  من اآلخر  وهو كتاُب هللا ، حبٌل َّمْدوٌد من السَّ

بن سارية رضي هللا العرابُض وقال  .(2)رجه الرتمذيأخ«  عليَّ احلوَض ، فانظروا كيف ختلفوين فيهما ؟
 موعمظةا بَليغةا  صلى بنا رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم ذات يوٍم ، مِث أقبل علينا بوجهه ، فوَعظَنا عنه 

لت منها القلوُب ، فقاَل رجل : اي رسوَل هللا ، كأنَّ هذه موعظُة مودِمٍع ، فماذا  َذَرفْت منها العيون ، وَوجم
ا حبشيًّا ، فإنه من يَعمْش منكم  »تَ ْعهُد إلينا ؟ قال  معم والطاعة ، وإْن َعْبدا أُوصيكم بتْقوى هللا ، والسَّ

ديَن املهديِمنَي ، متسكوا هبا ، وَعضُّوا  بعدي فسرَيى اختالفاا كثرياا ، فعليكم بسِنيت وسِنةم اخللَفاءم الراشم
ذم ، وإايكم وحُمداثتم األمو   رافع وعن أيب (1) « رم ، فإنَّ كلَّ حُمدثٍَة بْدعٌة ، وكل بْدَعٍة َضالََلةعليها ابلنواجم

                                                 
سن ، وإسناده ضعيف ، لكن يشهد له حديث زيد بن أرقم ، ولذا قال الرتمذي رمحه هللا : هذا حديث ح 77( يف املناقب ، ابب 3790رقم ) أخرجه الرتمذي  (1)

 غريب

 ، وقال : حديث حسن غريب 77( يف املناقب ، ابب 3790رقم )أخرجه الرتمذي   (2)
، وإسناده صحيح ، وأخرجه أمحد يف املسند  16( : ابب 2678( : ابب لزوم السنة ، والرتمذي يف العلم رقم )4607أبو داود يف " السنة " رقم )رواه حديث صحيح  (1)

 .ابب اتباع سنة اخللفاء الراشدين  42ملقدمة رقم ، وابن ماجة يف ا127،  4/126
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ال أْعرمَفنَّ الرَُّجَل منكم أيتيه األْمُر من أمري : أَمَّا  »رضي هللا عنه أن رسوَل اَّللَّم صلى هللا عليه وسلم قال 
ما هذا ؟ عندان كتاُب هللا  وليس  أَمْرُت به ، أو هنيُت عنه ، وهو متكئ على أريكته ، فيقول ، ما َنْدري

 أخرجه الرتمذي وأبو داود.«  هذا فيه. وما لرسول هللا أْن يقول ما خُيالُف القرآن ، وابلقرآن َهَداُه هللاُ 
نَيَّ أحدَُكم متَّكئاا على أريكته ، أيتيه أمري : ّمَّا أمرُت به ، أو هَنيُت عنه  فيقوُل  ال  »ويف لفظ  ال أْلفم
قال : قال رسول موسى األشعري رضي هللا عنه  وعن أيب  (2)« ا وجْدان يف كتاب هللا اتَّبْعناهُ أْدرمي ، م

ا  فكانت  »صلى هللا عليه وسلم  هللا إنَّ َمَثَل ما بعثِن هللا به من اهلدى والعلم ، كمثل َغْيٍث أصاب أرضا
فنفع ن منها أجادمُب أْمَسكت املاَء  الكثري ، وكامنها طَائمَفٌة طيِمَبٌة ، قَبمَلت املاَء فأنْ َبتت الكأل والُعْشبَ 

ُك ماءا ،   هبا النَّاَس ، فشربوا منها هللا ا هي قميَعاٌن ال مُتسم وَسَقْوا وَرَعوا ، وأصاَب طَائمَفةا منها أْخرى ، إمنَّ
هللا به ، فعلمَم وعلَّم  وَمَثُل وال تُ ْنبمُت كألا ، فذلك َمَثُل َمْن فَ ُقه يف دين هللام عزَّو جلَّ ، ونَ َفَعُه ما بعثِن 

ْلُت به ا ، ومْل يقبل ُهدى هللام الذي أْرسم رسوَل وقال  .(3)أخرجه البخاري ومسلم«  من مل يَ ْرفع بذلك رَأسا
أيُت إن َمثَلي وَمَثُل ما بعثِن هللا به ، كمثل رجٍل أتى قَ ْوَمُه فقال : إيِنم ر »اَّللَّم صلى هللا عليه وسلم 

هم ، فأْدجَلوا  فانطلقوا   ، وإمينِم اجليش بمَعْيِنَّ  أان النِمذيُر الُعراين ، فالنَّجاَء ، النَّجاَء ، فأطاَعُه طائمَفٌة من قَ ْومم
بت طائَفٌة منهم ، فأصبحوا مكاهَنم ، فصبَّحهم اجليش فأهلَكهم  اجْ  ْم فَنَجْوا ، وكذَّ َتاَحُهم ، على َمْهلمهم

َب ما جئُت به من احلقِم وات ََّبَع ما جئْ  فذلك مثل من أطاعِن أخرجه  « ُت به ، وَمَثُل من عصاين ، وكذَّ
واألدلة يف هذا املعىن ال تكاد حتصر إال بكلفة ، كلها أتمر األمر القطعي ابألخذ  .(4)البخاري ومسلم

والتمسك واالعتصام ابلكتاب والسنة ، وهذا األمر عام ومطلق ، فيدخل فيه االعتصام والتمسك هبما 
النوع الثاين من ر العقيدة ، ويف أمور العمل ، ويف أمور الدعوة ، ويف صغري األمور وكبارها ، يف أمو 

كل دليل ينهى عن اإلحداث يف الدين فإنه دليل على صحة هذه القاعدة ، ألن الدعوة إىل   -: األدلة
ل القرابت وأكرب هللا تعاىل من األمور التعبدية اليت يتقرب هبا إىل هللا تعاىل ، وحيث كانت من أج

الطاعات ، فال بد وأن تكون موقوفة يف أصوهلا وقواعدها ومناهجها على الكتاب والسنة ، فمن أحدث 

                                                 
رتمذي : حسن ، وأخرجه أمحد ( وإسناده صحيح . وقال ال10( يف العلم : ابب رقم )2666( يف السنة : ابب لزوم السنة ، والرتمذي رقم )4605أبو داود رقم )رواه  (2)

 (13وابن ماجة يف املقدمة رقم ) 6/8
( يف الفضائل ، ابب بيان مثل ما بعث النيب صلى هللا عليه وسلم من 2282يف العلم ، ابب فضل من علم وعلم . ومسلم رقم ) 1/185 البخاريحديث صحيح رواه  (3)

 . اهلدى والعلم
 . م على أمته( يف الفضائل : ابب شفقته صلى هللا عليه وسل2283يف الرقاق : ابب االنتهاء عن املعاصي ، ومسلم رقم ) 14/98البخاري حديث صحيح  (4)
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يف أصول الدعوة أو مناهجها ما ليس عليه أمر الشرع فهو رد ، قال النيب صلى هللا عليه وسلم " من 
 (1)ل عمال ليس عليه أمران فهو رد "أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد " ويف لفظ ملسلم " من عم

فإن خري احلديث كتاب هللا تعاىل ، وخري اهلدي هدي حممد صلى هللا  :السالم " أما بعد وقال عليه 
، فحىت ال نكون من احملدثني يف  (2)عليه وسلم ، وشر األمور حمداثهتا ، وكل بدعة ضاللة " رواه مسلم

نية على هدي الكتاب والسنة على فهم سلف األمة ، فإننا إن أمور الدعوة فال بد وأن تكون دعوتنا مب
النوع الثالث من  فعلنا هذا نكون بذلك قد أمنا من اإلحداث املذموم يف الدين واملتوعد عليه ابلعقوبة ،

كل دليل يدل على وجوب متابعة النيب صلى هللا عليه وسلم   -: أنواع األدلة الدالة على صحة قاعدتنا
بُّوَن اَّلِلَ فَاتَّبمُعوينم  صحة هذه القاعدة ، كقوله تعاىل  فإنه يدل على الَّذميَن  وقال تعاىل ُقْل إمن ُكنُتْم حتُم

يلم  جنْم ُدونَُه َمْكُتوابا عمنَدُهْم يفم الت َّْورَاةم َواإلم يَّ الَّذمي جيَم َّ األُمِم والنصوص كثرية   ... اآلايتيَ تَّبمُعوَن الرَُّسوَل النَّيبم
وهو على غري   ابعته شرط يف قبول العمل ، فمن اخرتع للدعوة أصال أو منهجا ودعا الناس له، فمت

جر له فيها ، بل ال نظنه يسلم من العقاب أة ، فعمله هذا ابطل ، ودعوته ال هدى من الكتاب والسن
ع ال على أيضا ، فهو مستحق له ، ألن الدعوة إىل هللا تعاىل من الدين ، والدين مبناه على االتبا 

االبتداع ، وال يقبل هللا تعاىل من األعمال إال ما كان خالصا صوااب ، واخلالص ما كان هلل تعاىل ، 
والصواب ما كان على السنة ، فالدعوة اليت قررت ابألصول املخالفة للدين ، واملخالفة ملنهج سيد 

وفسادها أكثر من صالحها ،  وة ضالة مضلة ،على غري االعتقاد الصحيح فإهنا دعاملرسلني ، وبنيت 
جر وال خري فيها ، بل هي دعوة مردودة على أصحاهبا ، لتخلف شرط قبول العمل عنها ، وهو أوال 

ريٍَة  ىل قول هللا تعاىل إبل استمع اإلخالص واملتابعة ، وهللا أعلم . ُقْل َهذمهم َسبميلمي أَْدُعو إمىَل اَّللِم َعَلى َبصم
َن اْلُمْشرمكمنيَ َأاَنْ َوَمنم ات َّبَ َعِنم  وما أان ة الواردة يف شأن الدعوة بقوله }فإن ختم اآلي   َوُسْبَحاَن اَّللِم َوَما َأاَنْ مم

من املشركني{ ألكرب دليل على وجوب تصحيح املنهج الدعوي على العقيدة السليمة ، ألهنا إعالن 
بنيت على التوحيد اخلالص والعقيدة صريح من هللا تعاىل ، أن الدعوة اليت جاء هبا هذا النيب الكرمي 

الصحيحة ، فال شرك فيها وال بدعة وال خمالفة هلدي الكتاب والسنة وال أصول فيها خمالفة للمنهج 
                                                 

: ابب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ، ومسلم رقم  5/221يف البيوع : ابب النجش ووصله يف الصلح  4/298البخاري تعليقاا بصيغة اجلزم  رواه (1)
اجة يف املقدمة : ابب تعظيم حديث رسول هللا صلى ، وأخرجه ابن م 2/506( يف األقضية : ابب نقض األحكام الباطلة ، وأبو داود يف السنة : ابب لزوم السنة 1718)

 . 14هللا عليه وسلم رقم 
 ( يف اجلمعة ، ابب ختفيف الصالة واخلطبة .867رواه مسلم رقم )  (2)
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ي  الصحيح والصراط املستقيم ، بل استمع إىل قول هللا تعاىل  ن رَُّسوٍل إمالَّ نُوحم ن قَ ْبلمَك مم َوَما أَْرَسْلَنا مم
فهذا بيان قطعي يف أن دعوة األنبياء من أوهلم إىل آخرهم إمنا ارتكزت    إملََه إمالَّ أاََن فَاْعُبُدونم إملَْيهم أَنَُّه اَل 

كل    -: ومن أنواع األدلة الدالة على صحة هذه القاعدةيف بداايهتا وهناايهتا على العقيدة الصحيحة ، 
َوَمْن أَْعَرَض َعن  ، كقوله تعاىل دليل فيه بيان العقوبة على من ختلف عن األخذ ابلكتاب والسنة 

َياَمةم َأْعَمى -أي كالمي املنزل  -ذمْكرمي  ا َوحَنُْشرُُه يَ ْوَم اْلقم َ َحَشْرَتِنم َأْعَمى  فَإمنَّ َلُه َمعميَشةا َضنكا قَاَل َربِم ملم
رياا يتَ َها وََكَذلمَك اْلي َ  َوَقْد ُكنُت َبصم واإلعراض عن العقيدة   ْوَم تُنَسىقَاَل َكَذلمَك أَتَ ْتَك آاَيتُ َنا فَ َنسم

الصحيحة والرتبية عليها وانبثاق الدعوة منها هو يف حقيقته إعراض عن الكتاب والسنة ، واملهم أن هذه 
القاعدة من القواعد املتفق عليها فيما نعلم ، فهي من األمهية مبا كان ، فال بد من اعتمادها وجعلها 

وأن نسعى السعي احلثيث على وزن ما عندان من املناهج الدعوية  اىل من أصول الدعوة إىل هللا تع أصال
وأان أذكر لك الكتاب والسنة وفهم سلف األمة  اليت نستعملها يف الدعوة إىل هللا تعاىل علىواألصول 

بعض الفروع املخرجة على هذه القاعدة الطيبة حىت تكون على بينة ّما أريد فال يشتط بك الفهم ، 
 -:ا ال أريده ، فأقول وتفهم مِن م

من األصول الدعوية عند بعض اجلماعات عدم الكالم يف أمور التوحيد والعقيدة ، ِبجة أن  -: منها
الكالم يف التوحيد ينفر ويفرق وال جيمع ، وهذا أصل ابطل ، ال بد من إلغائه ، فهو خمالف للكتاب 

عوة إىل التوحيد هي زبدة الدعوة إىل هللا والسنة ومنهج سلف األمة ، فالكالم يف مسائل التوحيد والد
تعاىل ، وهو أهم شيء يف الدعوة ، وأعظم ما بعث به الرسل من أوهلم إال آخرهم ، وأكرب مقصود نزلت 
بتقريره الكتاب ، وهو أول ما افتتح به األنبياء دعوة أّمهم ، وهو أصل األعمال وأصلها وشرط قبوهلا ، 

، فما تقرره هذه اجلماعة من هذا األصل الذي جعلوه معقد الوالء  فما الفائدة من عمل بال توحيد
والرباء هو ابطل كل البطالن ، بل الكالم يف التوحيد وبيان احلق من أمور العقيدة من الباطل أصل 
رئيس يف دعوة األنبياء والرسل وأتباعهم من سلف األمة وأئمتها ، فال بد من إبطال هذا األصل وحتذير 

، وأن نبني له أن الدعوة اليت ال تقوم على منهج العقيدة الصحيحة دعوة فاسدة فاشلة ال من يعتمده 
 خري فيها ، وهللا املستعان .

إن من اجلماعات اليت تنتسب لإلسالم من يؤصل أن العربة ابلكم ال ابلكيف ، فنحن ال  -: ومنها
م ، فالصويف والرافضي والتكفريي ننظر إىل الفروق العقدية بني األفراد ما دام جيمعهم اسم اإلسال
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  واخلارجي كلهم حتت سقف اإلسالم ، فلماذا نتفرق ، وملاذا نبث بيننا اجلزازات يف مسألة هذا كذا
وهذا كذا ، وهذا األصل وهللا العظيم هو أصل فاسد وابطل ، بل التفريق بني أهل اهلداية واالستقامة 

نيَ أَفَ َنْجَعُل  وة ، كما قال تعاىل وبني أهل البدعة والفجور أصل أصيل يف الدع نَي َكاْلُمْجرممم َما  اْلُمْسلممم
  بل إن عقيدة الوالء والرباء منبثقة من هذا التفريق بني أهل السنة وأهل البدع  َلُكْم َكْيَف حَتُْكُمونَ 

فرق وبيان وبني أهل اإلسالم وأهل الكفران ، بل انعقد إمجاع أهل السنة واجلماعة على الكالم على ال
حكمها يف اإلسالم وبيان خمالفاهتا والتحذير منها وبيان بطالهنا ، وانعقد إمجاعهم على التحذير من 

لى األمر إبهانتهم وعدم إكرامهم أهل البدع والتحذير من جمالستهم واالستماع هلم ، وانعقد إمجاعهم ع
جمتمعني حتت سقف االعتقاد فال يكفي أن جنتمع حتت مظلة اإلسالم فقط ، بل ال بد وأن نكون 

الصحيح الذي قرره أهل السنة واجلماعة ، مث إننا نعتقد ، بل وجنزم أنه ال ميكن أن يكون هناك اجتماع 
وآتلف يف احلقيقة إال على احلق املتفق مع الكتاب والسنة وهدي سلف األمة ، مث أي خري يرجى يف 

وهذا األصل فاسد ، بل الواجب ،  املنهج ابطلجتمعات ال يكون منطلقها من احلق ؟ واملهم أن هذا 
علينا أن نبني الفروق العقدية وأن ننكر على املخالف فيها ، وأن نبني زيف قوله للناس ، وأن ال جنالسه 
وال أنخذ عنه ، وأن حنذر منه ، بياان للحق ، ونصحا للخلق ، وأن نقول للمحسن أحسنت ونقول 

ذا األصل على غري العقيدة الصحيحة وحنن ندعوها إىل  للمسيء أسأت ، فهذه اجلماعة بنت ه
 تصحيح بنائها الدعوي أتصيال وتفريعا على العقيدة الصحيحة ، وهللا املستعان .

إن من اجلماعات من بنت دعوهتا على عدم لزوم متابعة سلف األمة يف الفهم ، فرتاهم  -: ومنها
، يف أمور قد قال السلف فيها كلمتهم ، وانعقد عليه يفهمون األدلة على مقتضى ما متليه عليهم عقوهلم 

هم رجال وحنن رجال ، وهلم عقول ولنا عقول ، وال نلزم مبتابعة من يصيب  -:فيها إمجاعهم ، ويقولون 
وقد ، وهذا مبدأ فاسد ، وهوى متبع  وخيطئ ، واملهم أهنم بنوا دعوهتم على نسف فهو سلف األمة

فألفت فيها رسالة ، أمسيتها ) تذكري اخللف ،  لم مناقشة يف هذه املسألةاثرت بيِن وبني بعض طلبة الع
وأننا مل  األدلة الدالة على هذه املتابعة بوجوب اتباع فهم السلف ألدلة الكتاب والسنة ( وذكرت فيها 

ة نقلها هكذا جزافا ، بل هلا أدلتها من الكتاب والسنة الصحيحة ، فإن شئت النظر يف الرسالة املذكور 
فهو أفضل إن شاء هللا تعاىل ، واملهم أن هذا األصل أصل فاسد ، ففصل األمة عن فهم سلفها ال 
نرضاه ، بل حنن حناربه وحنارب أهله ، بل احلق أن الدعوة الصحيحة ال تكون إال إن بنيت على 
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ك القاعدة ، الكتاب والسنة وفهم سلف األمة ، ويف الكتاب املذكور قررت فيه مخسني فرعا ينبثق من تل
ة ال تكون صحيحة بنسف فهم السلف ، و وهي أن كل فهم خيالف فهم سلف األمة فإنه ابطل ، فالدع

فال بد من تصحيح مسار الدعوة واعتماد منهج السلف وفهمهم ، ألن تصحيح مسار الدعوة على 
 االعتقاد الصحيح مطلب رئيس فيها. وهللا املستعان .

شرة يف العامل اإلسالمي والعريب من أصلت رد حديث اآلحاد يف أمور إن من الدعوات املنت -: ومنها
أخبار اآلحاد يف مسائل االعتقاد ، وردت بسبب ذلك  العقيدة ، فجعلت دعوهتا مبنية على عدم قبول 

كثريا من األصول الشرعية ، والعقائد املرعية ، اليت قررها أهل السنة واجلماعة ، فهذا األصل واملنهج يف 
سائل العلمية والعملية ابطل ، بل احلق أن خرب اآلحاد الصحيح حجة ، وال جيوز رد شيء من ِبث امل

النصوص إن ثبتت نسبتها للنيب صلى هللا عليه وسلم ، فما صح عنه صلى هللا عليه وسلم فالواجب 
سألة اليت من اآلحاد ، وبغض النظر عن امل قبوله واعتماد مدلوله ، بغض النظر عن كونه من املتواتر أو

فيها أهو يف مسألة عقدية أو مسألة فقهية ، وإمنا املهم صحة السند ، فما صح سنده فالواجب  ورد
قبوله ، هذا هو ما عليه السلف الصاحل ، وأما رد احلديث ِبجة أنه من أخبار اآلحاد يف مسائل العقيدة 

بطالنه ، وقد ذكران األدلة الدالة فهو مسلك أهل البدع ، فالواجب على من يقرر هذا أن ينتبه لفساده و 
على وجوب قبول خرب اآلحاد يف كتابنا يف األصول ، واملهم هنا هو أن السري وبناء الدعوة والتعليم على 
رد خرب اآلحاد ابطل ، فال بد من تصحيح هذا املنهج ، ألن الواجب يف الدعوة هو تصحيح سريها 

وتتضح هذه القاعدة روع كثرية وإمنا املقصود اإلشارة ، والفعلى املعتقد الصحيح ، وهللا املستعان .
 وهللا أعلم .ابلقاعدة بعدها ، 

 .ى الكتاب والسنة وفهم سلف األمة دعوتنا مبنية عل -:القاعدة الثانية
وقد حرص السلف رمحهم هللا تعاىل على تقييد هذا األمر يف عقيدة األمة ، فقال اإلمام أمحد رمحه هللا 

السنة عندان التمسك مبا كان عليه أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واالقتداء هبم تعاىل ) أصول 
وترك البدع وكل بدعة فهي ضاللة ( وقال ابن مسعود رضي هللا عنه ) اتبعوا وال تبتدعوا ؛ فقد كفيتم ( 

 احلث على االتباع ر صحابته إالفلم جند يف كتاب هللا وسنة رسوله وآاث وقال الاللكائي رمحه هللا تعاىل )
 هم هبذا االسم وذم التكلف واالخرتاع ، فمن اقتصر على هذه اآلاثر كان من املتبعني ، وكان أوال

وأحقهم هبذا الوسم ، وأخصهم هبذا الرسم أصحاب احلديث ؛ الختصاصهم برسول هللا صلى هللا عليه 
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حفظهم أنفاسه وأفعاله ، فأخذوا وحتملهم علمه ، و  ,وسلم ، وأتباعهم لقوله ، وطول مالزمتهم له 
سطة وال سفري بينهم وبينه وصلة وأحكامه معاينة ، من غري وا,  الم عنه مباشرة ، وشرائعه مشاهدةاإلس

فجاولوها عياان ، وحفظوا عنه شفاها ، وتلقفوه من فيه رطبا ، وتلقنوه من لسانه عذاب ، واعتقدوا مجيع 
نا ، فهذا دين أخذ أوله عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذلك حقا ، وأخلصوا بذلك من قلوهبم يقي

به لبس وال شبهة ، مث نقلها العدول عن العدول من غري حتامل وال ميل ، مث الكافة و مشافهة ، مل يش
  ة ، أخذ كف بكف ، ومتسك خلف بسلفعن الكافة  والصافة عن الصافة ، واجلماعة عن اجلماع

وقال اآلجري حممد بن احلسني  ( سق أخراها على أوالها رصفا ونظماتكاحلروف يتلو بعضها بعضا ، وي
وسنن  هذه الطريق : كتاب هللا عز وجل رمحه هللا تعاىل ) عالمة من أراد هللا عز وجل به خرياا : سلوك

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وسنن أصحابه رضي هللا عنهم ومن تبعهم إبحسان رمحة هللا تعاىل 
ما كان عليه أئمة املسلمني يف كل بلد إىل آخر ما كان من العلماء ، مثل األوزاعي وسفيان عليهم ، و 

 سالم ، ومن كان على مثل طريقهم  الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأمحد بن حنبل والقاسم بن
ألمر األول عليكم اب وجمانبة كل مذهب ال يذهب إليه هؤالء العلماء ( وقال أبو العالية رمحه هللا تعاىل )

( وقال األوزاعي رمحه هللا تعاىل ) اصرب نفسك على السنة، وقف حيث  الذي كانوا عليه قبل أن يفرتقوا
وقف القوم، وقل مبا قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصاحل فإنه يسعك ما وسعهم ( 

ة ومن مأثور قول اإلمام مالك رمحه هللا تعاىل ويروى عن عمر رضي هللا  عنه ) لن يصُلح آخُر هذه األمَّ
ياا فليتأسَّ أبصحاب حممد إالَّ مبا صلح به أوَّهُلا ( وقال ابن مسعود رضي هللا عنه ) َمن كان منكم  متأسِم

ة قلوابا، وأعمَقها علماا، وأقلَّها تكلُّفاا، وأقوَمها هدايا، وأحسَنها حاالا، قوماا  م كانوا أبرَّ هذه األمَّ فإهنَّ
م كانوا على اهلدي املستقيم  اختارهم هللا تعاىل لصحبة نبيِمه ، فاعرفوا هلم فضَلهم واتَّبعوهم يف آاثرهم؛ فإهنَّ

ى دخلُت عل   هذا ، و عن عثمان بن حاضر، قال( وتقدم قول عمر بن عبدالعزيز رمحه هللا تعاىل يف
تَّبع وال تبتدع ( وعن ابن سريين ) نعم! عليك بتقوى هللا واالستقامة، ا ابن عباس، فقلت: َأْوصِن، فقال

قال ) كانوا يرون أنَّه على الطريق ما كان على األثر ( و عن ابن مسعود قال ) تعلَّموا العلَم قبل أن 
ق والبدع، وعليكم ابلعتيق ( واملراد ابلعتيق ما  ,يُقبض، وقبُضه أن يذهب أهُله  أال وإاِيكم والتَّنطُّع والتَّعمُّ

إنَّكم اليوم على , وعن عبد هللا بن مسعود قال )وكان عليه السلف، ومل يكن حمَداثا دلَّ عليه دليٌل، 
( وعن أيب الدرداء قال ) حمَدثةا فعليكم ابهلَدي األوَّل الفطرة، وإنَّكم ستحدثون وحُيدث لكم، فإذا رأيتم
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ن أْن تبت ن اجتهاٍد يف بدعٍة، إنَّك إْن تتَّبْع خرٌي مم دع، ولن ختطَئ الطريَق ما اتَّبْعَت اقتصاٌد يف سِنة خرٌي مم
ن ُواَلة أمورمهم ،  ة املسلمني مم األثَر ( وقال القريواين يف مقدمته يف بيان أصول السلف ) والطَّاَعُة ألئمَّ

المح واقتفاُء آاثرمهم، واالستغفاُر هلم، وَترُك املراءم واجلمَدالم يف الدِمين، وتَ  َلفم الصَّ رُك ما وُعلمائهم واتِمباُع السَّ
ْحدمثُوَن( وقال احلافظ أبو القاسم الاللكائي رمحه هللا تعاىل ) فإمنِ 

ُ
معرفة  أوجب ما على املرء َأْحَدثَُه امل

اعتقاد الدين ، وما كِلف هللا به عباده من َفهم توحيده وصفاته ، وتصديق رسله ابلدالئل واليقني ، 
اهني ، وكان من أعظم مقول  وأوضح حجةم والتوصل إمىل طرقها ، واالستدالل عليها ابحلجج والرب 

ومعقول : كتاب هللا احلق املبني ، مث قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َوصحابته األخيار املتقني ، مث 
مث االجتناب عن  ا واملقام عليها إمىل يوم الدين ما أمجع عليه السلف الصاحلون ، مث التمسك مبجموعه

ا أحدثها املضلون ( وقال كثري من السلف الصاحل ) ال يزال الناس خبري ما أاتهم البدع واالستماع إمليها ّم
العلم من قبل كربائهم ، فإذا أاتهم العلم من قبل أصاغرهم هلكوا ( ومن مأثور القول عن ابن مسعود 

يان رضي هللا عنه ) إان نقتدي وال نبتدي ، ونتبع وال نبتدع ، ولن نضل ما متسكنا ابألثر ( وقال سف
رمحه هللا تعاىل ) وجدت األمر االتباع ( وكالمهم يف هذه املسألة كثري ال يكاد حيصر ، ويكفي من 

واترت األدلة من الكتاب القالدة ما أحاط ابلعنق ، وعلى ما قررته هذه النقول املباركة عن السلف ت
 -:والسنة 

َر َسبميلم َوَمْن ُيَشاقمقم الرَّسُ  قوله تعاىل  -: من األدلة على ذلكف َ َلُه اهْلَُدى َويَ تَّبمْع َغي ْ ْن بَ ْعدم َما تَ بَ نيَّ وَل مم
رياا  نمنَي نُ َولِمهم َما تَ َوىلَّ َوُنْصلمهم َجَهنََّم َوَساَءْت َمصم قال الشيخ ابن سعدي رمحه هللا تعاىل )وقد  اْلُمْؤمم

من اخلطأ ووجه ذلك: أن هللا استدل هبذه اآلية الكرمية على أن إمجاع هذه األمة حجة وأهنا معصومة 
نمنَي  توعد من خالف سبيل املؤمنني ابخلذالن والنار، و  مفرد مضاف يشمل سائر ما  َسبميلم اْلُمْؤمم

املؤمنون عليه من العقائد واألعمال, فإذا اتفقوا على إجياب شيء أو استحبابه، أو حترميه أو كراهته، أو 
يء من ذلك بعد انعقاد إمجاعهم عليه، فقد اتبع غري سبيلهم( إابحته فهذا سبيلهم، فمن خالفهم يف ش

َ َلُه اهْلَُدى َويَ تَّبمْع  وقال أبو العباس رمحه هللا تعاىل )قَاَل اَّللَُّ تَ َعاىَل  ْن بَ ْعدم َما تَ بَ نيَّ َوَمْن ُيَشاقمقم الرَُّسوَل مم
نمنَي نُ َولِمهم َما تَ َوىلَّ َوُنْصلمهم  َر َسبميلم اْلُمْؤمم رياا َغي ْ ُ   َجَهنََّم َوَساَءْت َمصم َْصَحابم نَبميِمهم َصلَّى اَّللَّ َد اَّللَُّ ألم َوَقْد َشهم

آْليَةم اْلَكرمميَةم  ميَانم . فَ ُعلمَم َقْطعاا أَن َُّهْم اْلُمَراُد ابم إْلم ابمُقوَن  فَ َقاَل تَ َعاىَل َعَلْيهم َوَسلََّم َوَمْن تَبمَعُهْم إبممْحَسانم ابم َوالسَّ
ُهْم َوَرُضوا َعْنُه اأْلَ  َي اَّللَُّ َعن ْ رميَن َواأْلَْنَصارم َوالَّذميَن ات َّبَ ُعوُهْم إبممْحَساٍن َرضم َن اْلُمَهاجم َوأََعدَّ هَلُْم َجنَّاٍت وَُّلوَن مم
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يمُ جَتْرمي حَتْتَ َها اأْلَنْ َهاُر َخالمدميَن فميَها أَبَ  ا َذلمَك اْلَفْوُز اْلَعظم نمنَي إْذ  َوقَاَل تَ َعاىَل  دا َي اَّللَُّ َعنم اْلُمْؤمم َلَقْد َرضم
ا َقرمي ْم َوَأاَثبَ ُهْم فَ ْتحا كميَنَة َعَلْيهم َجَرةم فَ َعلمَم َما يفم قُ ُلوهبممْم فَأَنْ َزَل السَّ َفَحْيُث تَ َقرََّر َأنَّ  باا يُ َبايمُعوَنَك حَتَْت الشَّ

ُه اَّللَُّ َما  ْم َوالَّ َر َسبميلمهم ْعتمَقادم )تَ َوىلَّ َوَأْصاَلُه َجَهنََّم, َفَمنْ َمْن ات ََّبَع َغي ْ َفاتم  َسبميُلُهْم يفم االم ميَاُن بمصم اَّللَّم  اإْلم
ْن َغرْيم تَ َعاىَل َوَأمْسَائمهم  َا نَ ْفَسُه يفم كمَتابمهم َوتَ ْنزميلمهم أَْو َعَلى لمَسانم َرُسولمهم مم َا نَ ْفَسُه َومَسَّى هبم  زماَيَدةٍ ( الَّيتم َوَصَف هبم

َرَها وَ  َا خُيَالمُف ظَاهم رٍي هَلَا َواَل أَتْوميٍل هَلَا مبم َها َواَل جَتَاُوٍز هَلَا َواَل تَ ْفسم ن ْ َها َواَل نَ ْقٍص مم َفاتم َعَلي ْ اَل َتْشبميٍه هَلَا بمصم
َاتم احملدثني َبْل أََمُروَها َكَما َجاَءْت َوَردُّوا عمْلَمَها إىَل قَا َا اْلَمْخُلوقمنَي ؛ َواَل مسم ئملمَها ؛ َوَمْعَناَها إىَل اْلُمَتَكلِممم هبم

( فانظر كيف جعل املراد ابآلية الصحابة رضوان هللا عليهم ، وقال رمحه هللا تعاىل ) وََكَذلمَك قَ ْوله تَ َعاىَل 
  َْر َسبميلم ال َ َلُه اهْلَُدى َويَ تَّبمْع َغي ْ ْن بَ ْعدم َما تَ بَ نيَّ نمنيَ َوَمْن ُيَشاقمقم الرَُّسوَل مم فَإمن َُّهَما ُمَتاَلزمَمانم ؛ َفُكلُّ   ُمْؤمم

نمنَي وَُكلُّ َمْن ات َّ  َر َسبميلم اْلُمْؤمم َ َلُه اهْلَُدى فَ َقْد ات ََّبَع َغي ْ ْن بَ ْعدم َما تَ بَ نيَّ َر َسبميلم َمْن َشاقَّ الرَُّسوَل مم َبَع َغي ْ
ْن بَ ْعدم َما ت َ  نمنَي فَ َقْد َشاقَّ الرَُّسوَل مم نمنَي َوُهَو اْلُمْؤمم َ َلُه اهْلَُدى . فَإمْن َكاَن َيُظنُّ أَنَُّه ُمتَّبمٌع َسبميَل اْلُمْؤمم بَ نيَّ

َْنزمَلةم َمْن َظنَّ أَنَُّه ُمتَّبمٌع لملرَّسُ  ٌئ ؛ فَ ُهَو مبم ٌئ . َوَهذمهم اآْليَُة خُمْطم نمنَي  ولم َوُهَو خُمْطم َتُدلُّ َعَلى َأنَّ إمْجَاَع اْلُمْؤمم
ٌة مم  َهةم َأنَّ خُمَاَلَفتَ ُهْم ُمْستَ ْلزمَمٌة لمُمَخاَلَفةم الرَُّسولم َوَأنَّ ُكلَّ َما َأمْجَُعوا َعَلْيهم َفاَل بُدَّ َأنْ ُحجَّ  َيُكوَن فميهم َنصٌّ ْن جم

ْن اْلُمْؤمم  نْتمَفاءم اْلُمَنازمعم مم مْجَاعم َوابم إْلم َ اَّللَُّ فميهم َعْن الرَُّسولم ؛ َفُكلُّ َمْسأََلٍة يُ ْقَطُع فميَها ابم َّا بَ نيَّ نمنَي ؛ فَإمن ََّها ّمم
اهْلَُدى ( ومن املعلوم لدى أهل العلم أن مجهور مسائل االعتقاد ّما هو متفق عليه بني أهل السنة رمحهم 
هللا تعاىل ، وقد استدل عمر بن عبدالعزيز رمحه هللا تعاىل هبذه اآلية على وجوب اتباع سبيل أصحاب 

يه وسلم ، وقد استدل اجلمع الكثري الغفري من أهل السنة رمحهم هللا تعاىل على بطالن  حممد صلى هللا عل
كثري من املعتقدات واألقوال واألعمال أبهنا خمالفة لسبيل املؤمنني والذين هم الصحابة يف املقام األول ، 

لى أن اآلية يراد هبا والتابعون واتبعوهم إبحسان ، ّما يفيد أن أهل العلم متفقون إن شاء هللا تعاىل ع
لقد تقرر يف األصول أن ذم الفعل يستفاد منه التحرمي ،  -ل, وأزيد األمر إيضاحا فأقول :السلف األوائ

وتقرر أن الوعيد على الفعل يستفاد منه التحرمي ، فلما توعد هللا تعاىل خمالف سبيل املؤمنني ابلنار ، أفاد 
تمات  ألن املتقرر أن النهي عن الشيء أمر بضده من جهة ذلك أن متابعة سبيلهم من الواجبات املتح

املعىن ، والنهي عن خمالفة سبيلهم يتضمن األمر ابتباع سبيلهم ، واتباعهم يكون ابعتماد ما اعتمدوه 
وأمجعوا عليه من القول والعمل ، ومن املعلوم أن األقوال واألعمال إمنا تصدر عن فهم ، ومتابعتهم يف 

اهتم يتضمن متابعتهم يف فهمهم ، ألن من خالفهم يف الفهم فلزاما أن خيالفهم يف القول أقواهلم واعتقاد
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والعمل ، وهذا واضح ، فإنه ما خولف السلف يف شيء إال ّمن خالفهم أصال يف الفهم ، فالبدع اليت 
صار االتفاق نراها واملعتقدات اليت انتحلها أهل البدع إمنا هي أثر من آاثر خمالفة السلف يف الفهم ، ف

 يف الفهم سبيال لالتفاق يف القول والعمل .
رميَن َواألَنَصارم َوالَّذميَن ات َّبَ ُعوُهم إبممْحَساٍن  قوله تعاىل  -: ومن األدلة أيضا َن اْلُمَهاجم ابمُقوَن اأَلوَُّلوَن مم َوالسَّ

ُهْم َوَرُضوْا َعْنُه... اآلية  َي اَّلِلُ َعن ْ وهذه  ما كانوا عليه من العقيدة والعملة وهذا املدح يتضمن صح رَّضم
الصحة مستمدة من صحة التأصيل والفهم ، فمن أراد أن يكون له حظ من هذا املدح والثناء فليتفق 
معهم يف فهمهم املفضي إىل صحة االعتقاد والعمل ، ودل ذلك على أن من خالفهم فإنه املمقوت 

عن املخالفة يف الفهم ، فدل ذلك على صحة فهمهم الضال املغضوب عليه ، واملخالفة يف العمل فرع 
الذي أمثر هلم صحة االعتقاد والعمل ، وحيث كان فهمهم هو الفهم الصحيح ، فهو الفهم الذي جيب 

ففهمهم هو  َفَماَذا بَ ْعَد احلَْقِم إمالَّ الضَّاَلُل  حينئذ اتباعه ، ألن خالف احلق ابطل ، كما قال تعاىل 
هو الضالل ، والضالل ال جيوز اتباعه ، فأفاد ذلك أن فهمهم حجة على من بعدهم احلق ، وما عداه 

 يف مسائل العقيدة والعمل ، وهو املطلوب .
َهْوَن َعنم اْلُمنَكرم   قوله تعاىل  -: ومن األدلة أيضا ْلَمْعُروفم َوتَ ن ْ ٍة ُأْخرمَجْت لملنَّاسم أَتُْمُروَن ابم َر أُمَّ ُكنُتْم َخي ْ

ُنو  َّللِم َوتُ ْؤمم وهذه اخلريية دليل على صحة ما كان عليه صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من  َن ابم
العقيدة والعمل ، وهي انبعة من سالمة الفهم عن هللا تعاىل ورسوله صلى هللا عليه وسلم ، واآلية 

للناس فهذا خطاب للصحابة يف املقام األول ، فهم سلف األمة ، فحيث كانوا هم خري أمة أخرجت 
 تنبيه على وجوب األخذ مبا كانوا عليه من الفهم والتأصيل املثمر لسالمة العقيدة وصحة العمل .

ةا َوَسطاا ... اآلية  قوله تعاىل  -: ومن األدلة والوسط هم اخليار العدول  وََكَذلمَك َجَعْلَناُكْم أُمَّ
بعدهم أنه ال خريية له وال عدالة إال يف اقتفاء  واخلطاب للصحابة يف أول التنزيل ، وهذا تنبيه ملن أييت

آاثرهم والسري على منهاجهم واعتماد ما اعتمدوه من العقيدة والعمل ، فاخلريية والعدالة إمنا تكون 
ِبسب ما يف العبد من االتباع هلم ، فأكملنا اتباعا أكملنا خريية وعدالة ، فاخلريية والعدالة مربوطة 

 الصحابة ومن سار على منهاجهم من التابعني واتبعيهم .ابتباع سلف األمة من 
اآلايت اليت فيها مدح ألصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأن هللا تعاىل رضي  -: ومن األدلة

ارم ُرمَحَاء  عنهم ورضوا عنه ، كقوله تعاىل  اء َعَلى اْلُكفَّ دَّ ٌد رَُّسوُل اَّللَّم َوالَّذميَن َمَعُه َأشم نَ ُهْم تَ َراُهْم حمَُّمَّ بَ ي ْ
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َن اَّللَّم َورمْضَواانا ...اآلية  تَ ُغوَن َفْضالا مِم ا يَ ب ْ دا عاا ُسجَّ نمنَي إْذ  وكقوله تعاىل  رُكَّ َي اَّللَُّ َعنم اْلُمْؤمم َلَقْد َرضم
ْم  كميَنَة َعَلْيهم َجرَةم فَ َعلمَم َما يفم قُ ُلوهبممْم فَأَنْ َزَل السَّ ا َقرميباا يُ َبايمُعوَنَك حَتَْت الشَّ وكقوله تعاىل  َوَأاَثبَ ُهْم فَ ْتحا

 َُهْم و َي اَّلِلُ َعن ْ رميَن َواألَنَصارم َوالَّذميَن ات َّبَ ُعوُهم إبممْحَساٍن رَّضم َن اْلُمَهاجم ابمُقوَن اأَلوَُّلوَن مم َرُضوْا َعْنُه َوأََعدَّ َوالسَّ
يمُ يَها أَبَ هَلُْم َجنَّاٍت جَتْرمي حَتْتَ َها األَنْ َهاُر َخالمدميَن فم  ا َذلمَك اْلَفْوُز اْلَعظم وحنو هذه اآلايت اليت فيها تسطري  دا

 كله تنبيه لألمة على صحة مسلكهم الرضا وأهنم كانوا على اهلدى ، وفيها أعظم املدح والثناء ، وهذا  
فهم  ووضوح حجتهم ، واألمر ابتباع آاثرهم ، وأن فهمهم هو الفهم الصحيح ، وما سواه ّما عارضه فهو

سقيم عاطل ورأي ابطل ، ألن هذا املدح والثناء دليل على أن ما كانوا عليه من العقيدة والعمل هو 
احلق ، وماذا بعد احلق إال الضالل ، فمن كان على مثل ما كانوا عليه من العلم واهلدى ودين احلق فقد 

 هذا واضح .فاز وأفلح ودخل يف هذا الثناء العاطر ومن خالف فهو الشقي اخلاسر ، و 
الصحابة منيب إىل هللا تعاىل من وكل  َواتَّبمْع َسبميَل َمْن َأاَنَب إميَلَّ  قوله تعاىل  -: ومن األدلة أيضا

فيجب اتباع سبيله ، وأقواله واعتقاداته من أكرب سبيله، والدليل على أهنم منيبون إىل هللا تعاىل قوله تعاىل 
  َويَ ْهدمي إملَْيهم َمن يُنميُب فال كان وال يكون بعدهم أحد مثلهم . والصحابة أكمل األمة هداية 

ريٍَة أاََن َوَمْن ات َّبَ َعِنم  قَ ْوله تَ َعاىَل  -: ومن األدلة فََأْخبَ َر تَ َعاىَل َأنَّ  ُقْل َهذمهم َسبميلمي أَْدُعو إىَل اَّللَّم َعَلى َبصم
ريٍَة َوَجَب اتِمَباُعُه ؛ لمَقْولمهم تَ َعاىَل فميَما َحَكاُه َعْن َمْن ات ََّبَع الرَُّسوَل َيْدُعو إىَل اَّللَّم ، وَ  َمْن َدَعا إىَل اَّللَّم َعَلى َبصم

َيُه  ُنوا بمهم  اجلْمنِم َوَرضم يُبوا َداعمَي اَّللَّم َوآمم ريٍَة فَ َقْد َدَعا إىَل احْلَقِم  اَي قَ ْوَمَنا َأجم َنَّ َمْن َدَعا إىَل اَّللَّم َعَلى َبصم  َوألم
َنَُّه ُدَعاٌء إىَل طَاَعتمهم فميَما أََمَر َون َ  َعاُء إىَل َأْحَكامم اَّللَّم ُدَعاٌء إىَل اَّللَّم ؛ ألم ا بمهم ، َوالدُّ َحابَُة َعالمما َهى ، َوإمذاا فَالصَّ

ُب ا ُ َعَلْيهم َوَسلََّم فَ َيجم ْم َقْد ات َّبَ ُعوا الرَُّسوَل َصلَّى اَّللَّ تِمَباُعُهْم إَذا َدَعْوا إىَل اَّللَّم. قاله ابن القيم رمْضَواُن اَّللَّم َعَلْيهم
. 

قَاَل اْبُن َعبَّاٍس يفم  ُقْل احْلَْمُد َّللمَّم َوَساَلٌم َعَلى عمَبادمهم الَّذميَن اْصطََفى  قَ ْوله تَ َعاىَل  -: ومن األدلة أيضا
ُ عَ  ٍد َصلَّى اَّللَّ لميُل َعَلْيهم قَ ْوله تَ َعاىَل رمَوايَةم َأيبم َمالمٍك : ُهْم َأْصَحاُب حُمَمَّ مُثَّ أَْورَثْ َنا اْلكمَتاَب  َلْيهم َوَسلََّم ، َوالدَّ

ْن عمَبادماَن  َنا مم ْن اأْلَْكَدارم  الَّذميَن اْصطََفي ْ اُهْم مم َيةم ، فَ َيُكوُن َقْد َصفَّ ْن التَّْصفم َفاءم : اْفتمَعاٌل مم ْصطم يَقُة االم َوَحقم
ْن اأْلَ  َنَّ احلَْقَّ ملَْ يَ ْعُدُهْم ، َواخلَْطَُأ مم َا إَذا اْختَ َلُفوا ألم تَ َقُض َهَذا مبم ْنُه ، َواَل يُ ن ْ نْيم مم ، ْكَدارم ، فَ َيُكونُوَن ُمَصفَّ

اَلفم مَ  م َنَّ خُمَاَلَفَتُه اْلَكَدَر ، َوبَ َيانَُه يُزميُل َكْونَُه َكَدراا خبم ْم َكَدراا ؛ ألم هم ا قَاَل بَ ْعُضُهْم ا إذَ َفاَل َيُكوُن قَ ْوُل بَ ْعضم
يَقَة اْلَكَدرم ، َوَهَذا ألمَ  الا ، َوملَْ يَ ُردَُّه رَادٌّ َلَكاَن َحقم ْم قَ ْوالا َواَل خُيَالمُف فميهم فَ َلْو َكاَن قَ ْوالا اَبطم هم اَلَف بَ ْعضم نَّ خم
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ِم َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهم  َْنزمَلةم ُمَتابَ َعةم النَّيبم َفاءم ، ْعضم أُُمورمهم َوَسلََّم يفم ب َ لمبَ ْعٍض مبم ْصطم يَقةم االم فَإمن ََّها اَل خُتْرمُجُه َعْن َحقم
 قاله ابن القيم .

َن َُّهْم أُوتُوا اْلعمْلَم بمَقْولمهم  -: ومن األدلة أيضا َد هَلُْم أبم َويَ َرى الَّذميَن أُوتُوا اْلعمْلَم الَّذمي أُْنزمَل  َأنَّ اَّللََّ تَ َعاىَل َشهم
ْن رَبِم  اَوقَ ْولمهم  ك ُهَو احلَْقَّ إلَْيك مم ْن عمْندمك قَالُوا لملَّذميَن أُوتُوا اْلعمْلَم َماَذا قَاَل آنمفا َوقَ ْولمهم  َحىتَّ إَذا َخَرُجوا مم

  ْنُكْم َواَلَّذميَن أُوتُوا اْلعمْلَم َدَرَجاٍت ُم يفم  يَ ْرَفُع اَّللَُّ الَّذميَن آَمُنوا مم َا لَيْ  "اْلعمْلمم  "َوالالَّ ْستمْغرَاقم ، َوإممنَّ َسْت لمالم
َي لمْلَعْهدم ، َأْي اْلعمْلمم الَّذمي بَ َعَث اَّللَُّ بمهم نَبميَُّه َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهم َوَسلََّم ، َوإمَذا َكانُوا أُ  وتُوا َهَذا اْلعمْلَم َكاَن هم

باا، قاله ابن القيم.  اتِمَباُعُهْم َواجم
ادمقمنَي  ىَل قَ ْوله تَ َعا  -: ومن األدلة ْن  اَي أَي َُّها الَّذميَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ وَُكونُوا َمَع الصَّ ٍد مم ُر َواحم قَاَل َغي ْ

ادمقمنَي ، وَكُ  ُة الصَّ ُ َعَلْيهم َوَسلََّم ، َواَل رَْيَب أَن َُّهْم أَئممَّ ٍد َصلَّى اَّللَّ َلفم : ُهْم َأْصَحاُب حُمَمَّ ْم لُّ َصادمٍق بَ ْعَدهُ السَّ
ْدقمهم اتِمَباُعُه هَلُْم وََكْونُُه َمَعُهْم ، َوَمْعُلوٌم َأنَّ َمْن َخالَ  يَقُة صم ْدقمهم ، َبْل َحقم ْم أَيَُْتُّ يفم صم َفُهْم يفم َشْيٍء َوإمْن فميهم

يَنئمٍذ فَ َيْصُدُق عَ  ي َعْنُه اْلَمعميَُّة  هم أَنَُّه لَْيَس َمَعُهمْ َليْ َوافَ َقُهْم يفم َغرْيمهم ملَْ َيُكْن َمَعُهْم فميَما َخاَلَفُهْم فميهم ، َوحم َتفم فَ تَ ن ْ
ْن اْلَمعميَّةم َوفميَما َوافَ َقُهْم فميهم ، َفاَل َيْصُدُق َعَلْيهم أَنَُّه َمعَ  ْسطم ، اْلُمْطَلَقُة ، َوإمْن ثَ َبَت َلُه قمْسٌط مم ََذا اْلقم ُهْم هبم

ميَ  ُ َوَرُسولُُه اإْلم قُّ اْسَم َوَهَذا َكَما نَ َفى اَّللَّ َْيُث اَل َيْسَتحم بم ِبم َتهم ارمقم َواْلُمن ْ ارمبم َوالسَّ اَن اْلُمْطَلَق َعْن الزَّاينم َوالشَّ
نْ  َْجلمهم َأْن يُ َقاَل : َمَعُه َشْيٌء مم قُّ  ألم ْسمم الَّذمي َيْسَتحم َتفم َعْنُه ُمْطَلُق االم نم ، َوإمْن ملَْ يَ ن ْ ميَانم ، َوَهَذا  اْلُمْؤمم اإْلم

ْن فمقْ كَ  ْطاَلقم اَل يُ َقاُل لمَمْن َمَعُه َمْسأََلٌة َأْو َمْسأَلََتانم مم يهم َواْلَعاملمم عمْنَد اإْلم ٍه َوعمْلٍم ، َوإمْن قميَل : َما َأنَّ اْسَم اْلَفقم
ْن اْلعمْلمم ، فَ َفْرٌق بَ نْيَ اْلَمعميَّةم اْلُمْطَلَقةم َوُمْطَلقم اْلَمعميَّةم ، وَ  َمْعُلوٌم َأنَّ اْلَمْأُموَر بمهم اأْلَوَُّل اَل الثَّاينم ، َمَعُه َشْيٌء مم

ْن اْلَمعم  َل مم ْن اأْلَْشَياءم ، َوَأْن حُنَصِم نَّا َأْن َنُكوَن َمَعُهْم يفم َشْيٍء مم يَّةم َما يُْطَلُق َعَلْيهم فَإمنَّ اَّللََّ تَ َعاىَل ملَْ يُرمْد مم
يٌم يفم فَ هْ  ْسُم ، َوَهَذا َغَلٌط َعظم ةم االم ْدقم َواْلعمفَّ ِم َوالصِم ْقَوى َواْلربم لت َّ رمهم ؛ فَإمَذا أََمَراَن ابم ْن أََوامم مم ُمَرادم الرَّبِم تَ َعاىَل مم

ْن ذَ  َ مم نَّا َأْن أَنْيتم ْلَمْعُروفم َوالن َّْهيم َعْن اْلُمْنَكرم َواجلْمَهادم َوحَنْوم َذلمَك ملَْ يُرمْد مم ََقلَّ َواأْلَْمرم ابم َما يُْطَلُق َعَلْيهم لمَك أبم
َنا بمَذلمكَ  َْمرمهم إَذا أَتَ ي ْ َْيُث َنُكوُن ُّمَْتثملمنَي ألم َا ِبم يَّةم اْلَمْأُموُر هبم ْسُم ، َوُهَو ُمْطَلُق اْلَماهم ، َومَتَاُم تَ ْقرميرم َهَذا  االم

ْم َسَواٌء، قال َُتابَ َعتمهم َم يفم تَ ْقرميرم اأْلَْمرم مبم َا تَ َقدَّ  ه ابن القيم .اْلَوْجهم مبم
َهادمهم ُهَو اْجتَ َباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يفم الدِمينم  قَ ْوله تَ َعاىَل  -: ومن األدلة أيضا ُدوا يفم اَّللَّم َحقَّ جم َوَجاهم

ْن قَ ْبُل َويفم َهَذا لمَيُكوَن الرَّ  نَي مم يَم ُهَو مَسَّاُكْم اْلُمْسلممم لََّة أَبميُكْم إبْ َراهم ْن َحرٍَج مم ا َعَلْيُكْم َوَتُكونُوا مم يدا ُسوُل َشهم
فَ  ُشَهَداَء َعَلى النَّاسم  ْصطم ْجتمَباُء َكاالم ْيَء فََأْخبَ َر تَ َعاىَل أَنَُّه اْجتَ َباُهْم ، َواالم ْن "اْجتَ ََب الشَّ اءم ، َوُهَو اْفتمَعاٌل مم
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هم ، فَ ُهْم الْ جَيَْتبميه ُه إلَْيهم َوَحازَُه إىَل نَ ْفسم َتُه " إَذا َضمَّ ُمْجتَ ُبوَن الَّذميَن اْجتَ َباُهْم اَّللَُّ إلَْيهم َوَجَعَلُهْم أَْهَلُه َوَخاصَّ
ََذا أََمَرُهْم تَ َعاىَل َأْن جيَُ  هم بَ ْعَد النَّبميِمنَي َواْلُمْرَسلمنَي ، َوهلم ْن َخْلقم َهادمهم َوَصْفَوتَُه مم ُدوا فميهم َحقَّ جم فَ يَ ْبُذُلوا َلُه  اهم

َواهُ أَنْ ُفَسُهْم ،  ْلَمَحبَّةم َواْلُعُبودميَّةم ، َوخَيَْتاُروُه َوْحَدُه إهَلاا َمْعُبوداا حَمُْبوابا َعَلى ُكلِم َما سم َكَما اْخَتاَرُهْم   َويُ ْفرمُدوُه ابم
ُذونَُه َوْحَدُه إهَلَُهْم ، َوَمْعُبوَدُهْم الَّذمي يَ تَ َقرَّبُوَن إلَْيهم أبمَ  َواُهْم ، فَ يَ تَّخم ْم َوقُ ُلوهبممْم َعَلى َمْن سم هم ْم َوَجَوارمحم َنتمهم ْلسم

َواُه ، َكَما اختَََّذهُ  ْم ، َوإمرَاَدهتممْم ، فَ يُ ْؤثمُرونَُه يفم ُكلِم َحاٍل َعَلى َمْن سم بَّاَءُه  ْم َعبميَدُه ، َوأَْولمَياَءُه َوحَمَبَّتمهم َوَأحم
َواُهْم ، مُثَّ َأْخبَ َرهُ  ْم فميهم َوآثَ َرُهْم بمَذلمَك َعَلى َمْن سم ريم ، َوملَْ جَيَْعْل َعَلْيهم ْيسم ْم دميَنُه َغايََة الت َّ َر َعَلْيهم ْم تَ َعاىَل َأْن َيسَّ

ْن َحرٍَج أَْلبَ تََّة لمَكَمالم حَمَبَّتمهم هَلُْم َورَْأفَتمهم َوَرمْحَتمهم َوَحَنانمهم هبممْم ، مُثَّ أََمَرُهْم بمُلُزومم  لََّة إَمامم احْلُنَ َفاءم أَ مم يَم  مم ْم إبْ َراهم بميهم
لم َوا وَكُّ بِم َواخْلَْوفم َوالرََّجاءم َوالت َّ يمم َواحلُْ ْعظم ْلُعُبودميَّةم َوالت َّ َي إفْ َراُدُه تَ َعاىَل َوْحَدُه ابم ْفوميضم ، َوهم اَنبَةم َوالت َّ إْلم

ْن قُ ُلوهبممْم بمهم َوْحَدُه اَل بمغَ  ْستمْساَلمم فَ َيُكوُن تَ َعلُُّق َذلمَك مم رْيمهم ، مُثَّ َأْخبَ َر تَ َعاىَل أَنَُّه نَ وََّه هبممْم َومَسَّاُهْم َكَذلمَك َواالم
ْم ، مُثَّ َأْخبَ َر تَ َعاىَل أَنَّ  ْم بَ ْعَد َأْن َأْوَجَدُهْم اْعتمَناءا هبممْم َورمفْ َعةا لمَشْأهنممْم ، َوإمْعاَلءا لمَقْدرمهم َد َعَلْيهم ُه فَ َعَل َذلمَك لمُيْشهم

َيامم حُ َرُسولُُه َويَ  دميَن َعَلى اأْلَُممم بمقم ةم ْشَهُدوا ُهْم َعَلى النَّاسم ؛ فَ َيُكونُوَن َمْشُهوداا هَلُْم بمَشَهاَدةم الرَُّسولم َشاهم جَّ
َاتَ نْيم  ََذْينم اأْلَْمَرْينم اجْلَلميَلنْيم َوهلم ْنوميُه ، َوإمَشارَُة الذِمْكرم هلم ْم ، َفَكاَن َهَذا الت َّ يَمتَ نْيم ،  اَّللَّم َعَلْيهم احلْمْكَمتَ نْيم اْلَعظم

ْن اْلُمَحالم َأْن حَيْرمَمُهْم ُكلَُّهْم  َذمهم اْلَمْنزمَلةم عمْنَدُه تَ َعاىَل َفمم الصََّواَب يفم َمْسأََلٍة َواْلَمْقُصوُد أَن َُّهْم إَذا َكانُوا هبم
رُ  خلَْطَأم ، َواَل يُ ْفيتم فميَها َغي ْ ُ فَ يُ ْفيتم فميَها بَ ْعُضُهْم ابم ْم ، َوَاَّللَّ ْن بَ ْعدمهم هْلَُدى مم لصََّوابم ، َوَيْظَفُر فميَها ابم ُه ابم

 اْلُمْستَ َعاُن ، قاله ابن القيم .
يٍم  قَ ْوله تَ َعاىَل  -: ومن األدلة أيضا َراٍط ُمْسَتقم َّللَّم فَ َقْد ُهدمَي إىَل صم ْم ابَم ْستمْداَللم  َوَمْن يَ ْعَتصم َوَوْجُه االم

آْليَةم أَنَّ  َن َُّهْم َقْد ُهُدوا إىَل احلَْقِم ؛ فَ نَ ُقوُل : الصََّحابَُة رمْضَواُن ابم نَي بمهم أبم مم ْم ُه تَ َعاىَل َأْخبَ َر َعْن اْلُمْعَتصم اَّللَّم َعَلْيهم
ا اْلُمَقدِمَمُة اأْلُوىَل  ٌب ، أَمَّ َّللَّم فَ ُهْم ُمْهَتُدوَن ، فَاتِمَباُعُهْم َواجم ُموَن ابَم ْن ُوُجوٍه َأَحُدهَ  فَ تَ ْقرم ُمْعَتصم : قَ ْوله يُرَها مم

رُي  تَ َعاىَل  َّللَّم ُهَو َمْواَلُكْم فَنمْعَم اْلَمْوىَل َونمْعَم النَّصم ُموا ابَم َوَمْعُلوٌم َكَماُل تَ َويلِم اَّللَّم تَ َعاىَل هَلُْم َوَنْصرُُه  َواْعَتصم
ُهْم َأَُتَّ ُنْصَرٍة ، َوَهَذا َيُدلُّ َعَلى أَن َُّهمْ  ُموا بمهم َأَُتَّ اْعتمَصامٍ اْعتَ  إايَّ فَ ُهْم َمْهدميُّوَن بمَشَهاَدةم الرَّبِم هَلُْم بماَل َشكٍِ  صم

ٌب َشْرعاا َوَعْقالا َوفمْطَرةا بماَل َشكٍِ . قاله ابن القيم .     ، َواتِمَباُع اْلَمْهدميِم َواجم
ا َصبَ ُروا وََكانُوا َوَجعَ  قَ ْوله تَ َعاىَل َعْن َأْصَحابم ُموَسى   -: ومن األدلة َْمرماَن َلمَّ ةا يَ ْهُدوَن أبم ُهْم أَئممَّ ن ْ ْلَنا مم

اَيتمَنا يُوقمُنوَن  لصَّرْبم  ِبم ْم ؛ إْذ ابم ينمهم ْم َويَقم ةا أَيَُْتُّ هبممْم َمْن بَ ْعَدُهْم لمَصرْبمهم  َواْلَيقمنيم فََأْخبَ َر تَ َعاىَل أَنَُّه َجَعَلُهْم أَئممَّ
َمامَ  ينمهم لمْلَحقِم الَّذمي َيْدعُ تُ َناُل اإْلم اعمَي إىَل اَّللَّم تَ َعاىَل اَل يَتممُّ لَُه أَْمرُُه إالَّ بمَيقم ريَتمهم ُة يفم الدِمينم فَإمنَّ الدَّ و إلَْيهم َوَبصم



 

 

20 

ْعَوةم وََكفِم الن َّْفسم  ْحتمَمالم َمَشاقِم الدَّ ْعَوةم إىَل اَّللَّم ابم يذم الدَّ ُن َعْزَمُه َوُيْضعمُف بمهم َوَصرْبمهم َعَلى تَ ْنفم ا يُوهم  َعمَّ
ْن اْلَمعْ  َْمرمهم تَ َعاىَل َومم ةم الَّذميَن يَ ْهُدوَن أبم ْن اأْلَئممَّ َذمهم اْلَمثَابَةم َكاَن مم ٍد إرَاَدتَُه ، َفَمْن َكاَن هبم ُلومم َأنَّ َأْصَحاَب حُمَمَّ

ََذا ُ َعَلْيهم َوَسلََّم َأَحقُّ ، َوأَْوىَل هبم ْن  َصلَّى اَّللَّ راا مم يناا ، َوَأْعَظُم َصب ْ ْن َأْصَحابم ُموَسى فَ ُهْم َأْكَمُل يَقم اْلَوْصفم مم
َماَمةم ، َوَهَذا أَْمٌر اَثبمٌت بماَل َشكٍِ بمَشَهاَدةم اَّللَّم هلَُ  بم َهذمهم اإْلم َْنصم يعم اأْلَُممم ، فَ ُهْم أَْوىَل مبم ْم ، مجَم ْم َوثَ َنائمهم َعَلْيهم

ْن اْلُمَحالم َعَلى َمْن َهَذا شَ َوَشَهاَدةم الرَّ  ريَُة اَّللَّم َوَصْفَوتُُه ، َومم ُر اْلُقُرونم ، َوأَن َُّهْم خم َن َُّهْم َخي ْ ْأنُ ُهْم ُسولم هَلُْم أبم
ُروَن ، َوَلْو َكاَن َهَذا ُّمْكمناا اَلنْ َقَلَبْت احْلَقَ  ُئوا ُكلُُّهْم احلَْقَّ ، َوَيْظَفَر بمهم اْلُمَتَأخِم ُروَن َأْن خُيْطم ائمُق ، وََكاَن اْلُمَتَأخِم

ا َوَعقْ  سًّ ْم  َوأَقْ َواهلممْم ، َوَهَذا َكَما أَنَُّه حُمَاٌل حم ْم الرُُّجوُع إىَل فَ َتاوميهم ُب َعَلْيهم ةا هَلُْم جيَم الا فَ ُهَو حُمَاٌل َشْرعاا ، أَئممَّ
ْوفميُق ، قاله ابن القيم . َّللَّم الت َّ  َوابَم

ُد ْبُن َكثمرٍي َأْخبَ َراَن ُسْفَياُن َعْن  -رواه البخاري يف صحيحه قال : ما -: ومن األدلة أيضا ثَ َنا حُمَمَّ َحدَّ
يَم َعْن َعبميَدَة َعْن َعْبدم اَّللَّم  ِم صلى هللا عليه وسلم  يرضَمْنُصوٍر َعْن إمبْ رَاهم ُر » قَاَل هللا عنه َعنم النََّبم َخي ْ

ْم ميَميَنُه ، َوميَميُنُه يذميَن يَ ُلونَ ُهْم ، مُثَّ جيَم ونَ ُهْم ، مُثَّ الَّ ، مُثَّ الَّذميَن يَ لُ  النَّاسم قَ ْرينم  ُء أَقْ َواٌم َتْسبمُق َشَهاَدُة َأَحدمهم
وهذه اخلريية خريية االعتقاد والعمل ، وهي انبعة من خريية الفهم والتأصيل ، فأفاد ذلك  (1)«َشَهاَدتَُه 

أعمقها أتصيال ، وهذا ينتج أن من بعدهم جيب أن يكون على أهنم خري األمة فهما ، وأزكاها علما ، و 
 ُ ُّ َصلَّى اَّللَّ ما كانوا عليه من العلم والعمل ، وإال فما هو إال الضالل والتيه .قال ابن القيم )فََأْخبَ َر النَّيبم

ي تَ قْ  ا ، َوَذلمَك يَ ْقَتضم َر اْلُقُرونم قَ ْرنَُه ُمْطَلقا ْن أَبْ َوابم اخلَْرْيم ، إالَّ َلْو َعَلْيهم َوَسلََّم َأنَّ َخي ْ دمميَُهْم يفم ُكلِم اَبٍب مم
َئ الرَُّجُل مم  ا فَ َلْو َجاَز َأْن خُيْطم َر اْلُقُرونم ُمْطَلقا ْن بَ ْعضم اْلُوُجوهم ، َفاَل َيُكونُوَن َخي ْ راا مم ُهْم يفم ُحْكٍم َكانُوا َخي ْ ن ْ

لصََّوابم  لصََّوابم َمْن بَ ْعَدُهْم ، َوَأْخطَُئوا ُهْم َوإممنََّ  -َوَسائمُرُهْم ملَْ يُ ْفُتوا ابم َلزمَم َأْن َيُكوَن َذلمَك اْلَقْرُن  -ا ظََفَر ابم
لم  ْن اْلَقْرنم اْلُمْشَتمم ٌر مم َل َعَلى الصََّوابم َخي ْ َنَّ اْلَقْرَن اْلُمْشَتمم ْن َذلمَك اْلَوْجهم ؛ ألم ُهْم مم ن ْ راا مم َعَلى اخلَْطَأم يفم  َخي ْ

ٍة " جَيُو َذلمَك الْ  ُجَّ َحايبمِم لَْيَس ِبم َنَّ َمْن يَ ُقوُل " قَ ْوُل الصَّ ُد يفم َمَسائمَل َعدميَدٍة  ألم ُز عمْنَدُه َفنِم ، مُثَّ َهَذا يَ تَ َعدَّ
ُّ قَ ْوالا ، َوملَْ خُيَالمْفُه َصَحا ٌّ آَخُر ، َوفَاَت َأْن َيُكوَن َمْن بَ ْعَدُهْم َأَصاَب يفم ُكلِم َمْسأَلٍَة قَاَل فميَها الصََّحايبم يبم

ْحَصاَء ، َفكَ  ْيَف َيُكونُوَن َهَذا الصََّواُب الصََّحابََة ، َوَمْعُلوٌم َأنَّ َهَذا أَيْيتم يفم َمَسائمَل َكثمريٍَة تَ ُفوُق اْلَعدَّ َواإْلم
                                                 

فضائل أصحاب النيب صلى يف الشهادات ، ابب ال يشهد على شهادة جور إذا شهد ، ويف فضائل أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم ، ابب  191/  5رواه البخاري  (1)
( يف فضائل 2533ابهلل ، ومسلم رقم ) هللا عليه وسلم ، ويف الرقاق ابب ما حيذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها ، ويف األميان والنذور ، ابب إذا قال : أشهد ابهلل أو شهدت

 ، ابب ما جاء يف فضل من رأى النيب صلى هللا عليه وسلم وصحبه .( يف املناقب 3858الصحابة ، ابب فضل الصحابة مث الذي يلوهنم ، والرتمذي رقم )
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لصََّوابم فميَما  َّْن بَ ْعَدُهْم َوَقْد اْمَتاَز اْلَقْرُن الَّذمي بَ ْعَدُهْم ابم راا ّمم َّا َأْخطَُئوا فميهم ؟ َخي ْ ْحَصاَء ّمم يَ ُفوُق اْلَعدَّ َواإْلم
يَلَة اْلعمْلمم َوَمْعرمَفَة الصََّوابم َأْكَمُل اْلَفَضائملم ، َوَأْشَرفُ َها ، فَ َيا ُسْبَحاَن اَّللَّم  ، َأيُّ َوْصَمٍة َأْعَظُم  َوَمْعُلوٌم َأنَّ َفضم

دِميُق أَْو اْلَفاُروقُ  ْن َأْن َيُكوَن الصِم يُّ  مم أَْو ُعَباَدُة ْبُن  أَْو ُعْثَماُن أَْو َعلميٌّ أَْو اْبُن َمْسُعوٍد أَْو َسْلَماُن اْلَفارمسم
تم  امم ُهْم َقْد َأْخبَ َر َعْن ُحْكمم اَّللَّم أَنَُّه َكْيَت وََكْيَت يفم َمَسائمَل َكثمريٍَة ، وَ  الصَّ َي اَّللَُّ َعن ْ َأْخطََأ يفم َوَأْضَرابُ ُهْم َرضم

لصََّوابم يفم تمْلَك اْلَمَسائملم َحىتَّ تَبمَع َمْن بَ ْعَدُهْم فَ َعَرُفوا حُ َذلمَك  ٍق ابم ْل قَ ْرنُ ُهْم َعَلى اَنطم ْكَم اَّللَّم ، َوملَْ َيْشَتمم
ُة ؟ ُسبْ  اَدُة ، َوَأَصابُوا احلَْقَّ الَّذمي َأْخطََأُه أُولَئمَك اأْلَئممَّ َلُه أُولَئمَك السَّ يمٌ َحاَنك هَ الَّذمي َجهم  . ( َذا بُ ْهَتاٌن َعظم

حديث العرابض بن سارية رضي هللا تعاىل عنه قال : وعظنا رسول هللا صلى هللا عليه  -: ومن األدلة
وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا : اي رسول هللا كأهنا موعظة مودع 

اعة وإن أتمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فأوصنا قال )) أوصيكم بتقوى هللا عز وجل والسمع والط
فسريي اختالفا كثريا فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني عضوا عليها ابلنواجذ وإايكم 
وحمداثت األمور فإن كل بدعة ضاللة (( رواه أبو داود والرتمذي وقال : حديث حسن صحيح ، وهذا 

ذ مبا هم عليه من العقيدة والعمل والفهم ، وهو أمر وقد تقرر يف أمر ابتباع سبيل اخللفاء الراشدين واألخ
 أن األمر املطلق عن القرينة يفيد الوجوب ، ففهمهم حجة ، واحلجة ال جيوز خمالفتها . -األصول :

، أَتى السماَء ما  قوله صلى هللا عليه وسلم " -: ومن األدلة ، فإذا ذهبتم النجُومم النجوُم أَمنٌة للسماءم
يتم  ما يُوعدوَن، وَأْصَحايب ُد، وَأان أََمنٌة أَلْصَحاب فإذا ذهبُت أََتى َأْصَحايبم ُتوع ، فإمذا ذهب أَمنٌة ألُمَّ

يت أصحايب وأنه  ,ر عليه سلف األمة هو الفهم احلقفأفاد هذا أن الفهم الذي سا (1)ما يُوَعُدون" أتى أُمم
من الفنت والقالقل والزوابع ، فال تزال األمة خبري  مىت ما غاب هذا الفهم عن األمة فإنه سيأتيها ما توعد

ما متسكت بفهم سلفها الصاحل من أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم ، وهذا يفيدك أن االعتصام 
وأن من دعا األمة اهلالك وأمان من الضاللة والتيه والتمسك هبديهم يف الفهم والتأصيل واهلدى أمان من 

وسيكون حجيجه يوم القيامة  إنه ساع يف هالك األمة بقوله هذاالصاحل ف إىل نبذ ما كان عليه السلف
حلَْدميثم أَنَُّه َجَعَل  ْستمْداَللم ابم نيب هذه األمة صلى هللا عليه وسلم .قال ابن القيم رمحه هللا تعاىل )َوَوْجُه االم

ْن اْلَمْعُلومم َأنَّ َهَذا نمْسَبَة َأْصَحابمهم إىَل َمْن بَ ْعَدُهْم َكنمْسَبتمهم إىَل َأْصَحابمهم  َماءم ، َومم ، وََكنمْسَبةم النُُّجومم إىَل السَّ
ْم َصلَّى اَّللَُّ عَ  ْم بمَنبميِمهم رُي اْهتمَدائمهم ةم هبممْم َما ُهَو َنظم ْن ُوُجوبم اْهتمَداءم اأْلُمَّ ي مم رُي التَّْشبميَه يُ ْعطم َلْيهم َوَسلََّم َوَنظم

                                                 
 . ( وغريهم2531، ومسلم ) خمتصراا  12/175( وأخرجه أبو بكر بن أيب شيبة 7249ابُن حبان ) و( 335/32إسناده صحيح أخرجه اإلمام أمحد ) (1)
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رِم َوَأْسَبابم  اْهتمَداءم َأْهلم اأْلَْرضم  ْن الشَّ ْرزاا مم ةم أََمَنةا هَلُْم ، َوحم ا فَإمنَُّه َجَعَل بَ َقاَءُهْم بَ نْيَ اأْلُمَّ لنُُّجومم ، َوأَْيضا هم ، ابم
حلَْقِم أََمَنةا  ُئوا فميَما أَفْ تَ ْوا بمهم َوَيْظَفَر بمهم َمْن بَ ْعَدُهْم َلَكاَن الظَّافمُروَن ابم ْرزاا هَلُْم ، فَ َلْو َجاَز َأْن خُيْطم لملصََّحابَةم َوحم

ْن اْلُمَحالم (  َوَهَذا مم
على العاملني، سوى النبيني  إن هللا اختار أصحايب قوله صلى هللا عليه وسلم " -: ومن األدلة أيضا

واملرسلني، واختار يل من أصحايب أربعة أاب بكر، وعمر وعثمان، وعلياا رضي هللا عنهم فجعلهم أصحايب 
يب كلهم خري، وأختار أميت على األمم، وأختار من أميت أربعة قرون، القرن األول والثاين قال يف أصحا

، وهذه اخلريية واالختيار الرابين يفيدك أن ما هم عليه من  (1)" رواه البزار ورجاله ثقات والثالث، والرابع
 عنه ما سبق من الفهم أصح وأحق أن يتبع من فهم غريهم املخالف هلم . ويؤكد ابن مسعود رضي هللا

اآلية واحلديث قائالا : "إن هللا نظر يف قلوب العباد، فوجد قلب حممد صلى هللا عليه وسلم خري قلوب 
العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، مث نظر يف قلوب العباد بعد قلب حممد فوجد قلوب أصحابه 

 يقاتلون عن دينه " خري قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه صلى هللا عليه وسلم
فَ َلْو  اَل َتُسبُّوا َأْصَحايبم  "َعْن َأيبم َسعميٍد قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَّم َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهم َوَسلََّم  -: ومن األدلة أيضا

يَفُه  ْم َواَل َنصم ْثَل ُأُحٍد َذَهباا َما بَ َلَغ ُمدَّ َأَحدمهم ي بمَيدمه  "ْفٍظ َويفم لَ  "َأنَّ َأَحدَُكْم أَنْ َفَق مم  (2)"فَ َواَلَّذمي نَ ْفسم
ْن ُمْسلمَمةم احْلَُديْبمَيةم َواْلَفْتحم ، فَإمَذا َكاَن  َقْ رَانمهم مم َالمدم ْبنم اْلَولميدم َوألم ْنُه خلم طَاٌب مم ُمدُّ َأَحدم َأْصَحابمهم َأْو َوَهَذا خم

ْثلم ُأُحٍد َذَهبا  ْن مم يُفُه أَْفَضَل عمْنَد اَّللَّم مم ْن َأْصَحابمهم َفَكْيَف جَيُوُز َأْن حَيْرمَمُهْم َنصم ْثلم َخالمٍد ، َوَأْضَرابمهم مم ْن مم ا مم
ْن أَبْ نَيم اْلُمَحالم ، قاله ابن القيم . ُ الصََّواَب يفم اْلَفَتاَوى َوَيْظَفَر بمهم َمْن بَ ْعَدُهْم ؟ َهَذا مم  اَّللَّ

َي اَّللَُّ َعْنُه قَاَل : إنَّ اَّللََّ َنَظَر يفم قُ ُلوبم اْلعمَبادم فَ َوَجَد قَ ْلَب ما رواه اْبنم َمْسُعوٍد َرضم  -: ومن األدلة أيضا
ٍد  َر قُ ُلوبم اْلعمَبادم ، فَ بَ َعثَُه بمرمَسالَتمهم ، مُثَّ َنَظَر يفم قُ ُلوبم اْلعمَبادم بَ ْعَد قَ ْلبم حُمَمَّ ٍد َخي ْ فَ َوَجَد قُ ُلوَب َأْصَحابمهم حُمَمَّ

َر قُ ُلوبم الْ   ا فَ ُهَو عمْنَد اَّللَّم َحَسٌن عمَبادم فَاْخَتاَرُهْم لمُصْحَبةم نَبميِمهم َوُنْصرَةم دمينمهم ، َفَما َرآُه اْلُمْسلمُموَن َحَسنا َخي ْ
َئ احلَْقَّ يفم ُحْكمم اَّللَّم  ْن اْلُمَحالم َأْن خُيْطم ا فَ ُهَو عمْنَد اَّللَّم قَبميٌح ، َومم ُر قُ ُلوبم َوَما َرآُه اْلُمْسلمُموَن قَبميحا  َخي ْ

ا فَإمنَّ َما أَ  ُ َعَلْيهم َوَسلََّم َوَيْظَفَر بمهم َمْن بَ ْعَدُهْم ، َوأَْيضا فْ ىَت بمهم َأَحُدُهْم َوَسَكَت اْلعمَبادم بَ ْعَد َرُسولم اَّللَّم َصلَّى اَّللَّ

                                                 
هتذيب يف  ي( . قال املز 23، رقم 1/23السنة )صريح  يف ييضاا: ابن جرير الطرب ( . وأخرجه أ30/207( وقال: غريب. وابن عساكر )3/162أخرجه اخلطيب ) (1)

 ( : احلديث بطوله موضوع.5/227هتذيب التهذيب ) ( واحلافظ يف15/104الكمال )

 م .وغريه ( ، وابن حبان161( ، وابن ماجه )222( )2541ومسلم )( 18/152أخرجه اإلمام أمحد ) إسناده صحيح على شرط الشيخني (2)
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ا َأْن َيُكونُوا َقْد رَأَْوُه َحَسناا َأْو يَ  ا ، فَإمْن َكانُوا َقْد رََأْوُه َحَسناا فَ ُهَو َعْنُه اْلَباُقوَن ُكلُُّهْم فَإممَّ ُكونُوا َقْد رََأْوُه قَبميحا
ا ، َوملَْ يُ ْنكمُروُه ملَْ َتُكْن قُ ُلوبُ ُهْم  ْن َخرْيم قُ ُلوبم اْلعمَبادم َحَسٌن عمْنَد اَّللَّم ، َوإمْن َكانُوا َقْد رََأْوُه قَبميحا وََكاَن َمْن  مم

ْن أَبْ نَيم اْلُمَحالم ، قاله ابن القيم .أَْنَكَرُه بَ ْعَدُهْم َخي ْ  ُهْم َوأَْعَلَم ، َوَهَذا مم ن ْ  راا مم
ياا فَ ْليَ تَ  -: ومن األدلة َي اَّللَُّ َعْنُه قَاَل : َمْن َكاَن ُمَتَأسِم رُُه َعْن اْبنم َمْسُعوٍد َرضم َماُم َأمْحَُد َوَغي ْ َأسَّ َما َرَواُه اإْلم

ْصَحابم َرُسولم اَّللَّم َصلَّ  ا ، َوأَقَ لََّهاأبَم ةم قُ ُلوابا ، َوَأْعَمَقَها عمْلما  ى اَّللَُّ َعَلْيهم َوَسلََّم ؛ فَإمن َُّهْم َكانُوا أَبَ رَّ َهذمهم اأْلُمَّ
ُ لمُصْحَبةم نَبميِمهم ، َوإمقَاَمَة دم  ا ، َوأَقْ َوَمَها َهْدايا ، َوَأْحَسنَ َها َحاالا ، قَ ْوٌم اْخَتاَرُهْم اَّللَّ فَاْعرمُفوا هَلُْم َفْضَلُهْم  ينمهم َتَكلُّفا

ْن اْلُمَحالم أَْن حَيْرمَم اَّللَُّ أَبَ رَّ  يمم ، َومم ةم قُ ُلوابا ، ، َواتَّبمُعوا آاَثَرُهْم ، فَإمن َُّهْم َكانُوا َعَلى اهْلَُدى اْلُمْسَتقم  َهذمهم اأْلُمَّ
ا ، َوأَقْ َوَمَها َهدْ  ا ، َوأَقَ لََّها َتَكلُّفا هم َويُ َوفِمَق َلُه َمْن بَ ْعَدُهْم . قاله ابن القيم َوَأْعَمَقَها عمْلما ايا الصََّواَب يفم َأْحَكامم

. 
ُرمُهَا َعْن ُحَذيْ َفَة ْبنم اْلَيَمانم أَنَُّه قَ  -: ومن األدلة ُّ ، َوأَبُو نُ َعْيٍم َوَغي ْ  اَل : اَي َمْعَشَر اْلُقرَّاءم َما َرَواُه الطَّبَ رَاينم

َاُخُذوا َطرميَق َمْن َكانَ  ا ، َولَئمْن تَ رَْكُتُموُه ميَميناا َومشم ا بَعميدا قا َلُكْم ، فَ َوَاَّللَّم لَئمْن اْستَ َقْمُتْم َلَقْد ُسبمْقُتْم َسب ْ الا َلَقْد  قَ ب ْ
ْن اْلُمَحالم َأْن َيُكوَن الصََّواُب ، يفم َغرْيم َطرميقم َمْن َسَبَق إىَل ُكلِم َخرْيٍ  ا .َومم  َعَلى َضَلْلُتْم َضاَلالا بَعميدا

ْطاَلقم .قاله ابن القيم .  اإْلم
ْن بَ ْعدمي  "حديث ُحَذيْ َفَة قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَّم َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهم َوَسلََّم  -: ومن األدلة َللََّذْينم مم اقْ َتُدوا ابم

ُكوا بمَعْهدم ابْ  اٍر ، َومَتَسَّ َْديم َعمَّ ذميُّ : َهَذا َحدميثٌ  "نم أُمِم َعْبٍد َأيبم َبْكٍر َوُعَمَر ، َواْهَتُدوا هبم ْمم  قَاَل الرتِم
 ووجه االستدالل به هو عني القول فيما قبله . (1)َحَسنٌ 

َّ َصلَّى اَّللَُّ  -: ومن األدلة ْن َحدميثم َعْبدم اَّللَّم ْبنم َراَبٍح َعْن َأيبم قَ َتاَدَة َأنَّ النَّيبم هم مم يحم  َما َرَواُه ُمْسلمٌم يفم َصحم
ْع اْلَقْوُم َأاَب َبْكٍر َوُعَمَر يَ ْرُشُدوا  "هم َوَسلََّم قَاَل َعَليْ  يَضَأةم الطَّوميلم ، َفَجَعَل  (1)"إْن يُطم َوُهَو يفم َحدميثم اْلمم

خلَْطَأم يفم ُحْكٍم ، َوَأَصابَُه َمْن بَ ْعَدُهْم َلَكاَن الرُّ  َما ، فَ َلْو أَفْ تَ ْوا ابم ا بمطَاَعتمهم َما .قاله الرُّْشَد ُمَعلَّقا اَلفمهم ْشُد يفم خم
 ابن القيم .

                                                 
 (3805، رقم 5/672) يالرتمذو ,  األوسط يف والطرباين( . 16367، رقم 8/153) ي( ، والبيهق4451، رقم 3/79اكم )أخرجه احل (1)

 
يف  (441( و )440( و )439( و )438( و )437( يف املساجد ، ابب قضاء الصالة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ، وأبو داود رقم )681رواه مسلم رقم ) (1)

 . الصالة ، ابب فيمن انم عن الصالة أو نسيها
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وستفرتق هذه األمة على  "حديث االفرتاق املشهور ، وهو حديث صحيح بطرقه ، وفيه  -: ومن األدلة
واملقصود األول هم الصحابة ، كما يف  "ثالث وسبعني فرقة ، كلها يف النار إال واحدة ، وهي اجلماعة 

 ووجه الداللة منه واضحة . "ا أان عليه اليوم وأصحايب من كان على مثل م "الرواية األخرى 
اإلمجاع ، فقد أمجع أهل السنة واجلماعة أن طريق الفهم الصحيح ألدلة الكتاب والسنة  -: ومن األدلة

هو أن تفهم كما فهمها سلف األمة وأئمتها ، وقد نقل اإلمجاع غري واحد من أهل العلم قال ابن تيمية 
هي دين اإلسالم الذي بَعث هللا به حممدا صلى هللا  -أي أهل السنة واجلماعة  -هم رمحه هللا ) وطريقت

تَفرتق على ثالث وسبعني فرقة كلها يف » عليه وسلم ، لكن ملا أخرب النيب صلى هللا عليه وسلم أن أمته 
كان على   هم َمنْ » وهي اجلماعة ، ويف حديث عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال « النار إماِل واحدة 

ثل ما أان عليه اليوم وأصحايب  سالم احملض اخلالص عن الشوب ، هم أصحاب « مم صار املتمسكون ابإلم
وأولو  ومنهم أعالم اهلدى ومصابيح الدجىالسنة واجلماعة ، وفيهم الصدِميقون ، والشهداء والصاحلون ، 
املسلمون على هدايتهم ودرايتهم  ذين أمجعاملناقب املأثورة ، والفضائل املذكورة ، وفيهم األبدال األئمة ال

ال تزال طائفٌة من أميت على احلق » وهم الطائفة املنصورة الذين قال فيهم النيب صلى هللا عليه وسلم 
وقال األشعري رمحه هللا تعاىل يف « ( ظاهرين ، ال يضرُّهم من َخذهلم وال من َخالفهم حىت تَقوم الساعة 

ل به وداينتنا اليت ندين هبا : التمسك بكتاب ربنا، وسنة نبينا، وما جاء عن اإلابنة )مقولنا الذي نقو 
فإن الصحابة والتابعني واألئمة إذا   الصحابة والتابعني، وأئمة املسلمني ( وقال ابن تيمية رمحه هللا تعاىل )

املذهب كان هلم يف تفسري اآلية قول وجاء قوم فسروا اآلية بقول آخر ألجل مذهب اعتقدوه، وذلك 
ليس من مذاهب الصحابة والتابعني هلم إبحسان صاروا مشاركني للمعتزلة وغريهم من أهل البدع يف مثل 
هذا .ويف اجلملة من َعَدل عن مذاهب الصحابة والتابعني وتفسريهم إىل ما خيالف ذلك كان خمطئاا يف 

ا مغفوراا له خطؤه . فاملقصود بيان ط رق العلم وأدلته، وطرق الصواب . ذلك، بل مبتدعاا وإن كان جمتهدا
كما أهنم أعلم   أهنم كانوا أعلم بتفسريه ومعانيهوحنن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون واتبعوهم، و 

ابحلق الذي بعث اَّلِل به رسوله صلى هللا عليه وسلم، فمن خالف قوهلم وفسر القرآن خبالف تفسريهم 
( بل إنك ال تكاد جتد كتااب صنف يف االعتقاد إال وهو يبِن كتابه  فقد أخطأ يف الدليل واملدلول مجيعاا

ولو نظرت صي ابألخذ به وحيذر من خمالفته على فهم سلف األمة من الصحابة والتابعني واتبعيهم ، ويو 
ويف الكتب  السنة ، ويف كتاب الشريعة لآلجرييف كتاب الاللكائي املسمى بشرح  أصول اعتقاد أهل 
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السنة ( لعرفت أن هذا اإلمجاع من اإلمجاعات القطعية املنقولة ابلتواتر ، وقد تقرر يف القواعد املسماة ب ) 
  أن اإلمجاع حجة شرعية جيب اتباعها واملصري إليها وحترم خمالفتها .

أن املتقرر عند  -: األولاملعقول واالعتبار الصحيح ، وبيان هذا من وجوه :  دل على ذلك بل وقد
 قواها إمياان ، وأزكاها علماسالم أن الصحابة هم أكمل األمة عقوال ، وأشدها اتباعا ، وأعامة أهل اإل

ها ، وأهنم سادات العلم والعمل وأمتها فهما ، وأنه ال كان وال يكون مثلهم ، وأهنم خري األمة واتج رأس
أُت ملعرفة احلق فمن احملال واملمتنع أن من تكون هذه صفته أن يكون من بعده من اخللف أزكى منه و 

ابلفهم الصحيح منه ، هذا ال يكون أبدا، وهذا ال يعتقده إال من كان على غري اهلدى من اخللوف 
أنه عند اختالف فهم  -: الثايناملبتدعة الذين ال يعرفون للسلف قدرهم، نعوذ ابهلل من هذه احلال، 

كون احلق مع القوم الذين إما أن ي -السلف مع فهم اخللف ، فال خيلو احلال من أحد أمرين :
اصطفاهم هللا تعاىل لصحبة خري خلقه وصفوة رسله ، وإما أن يكون احلق مع قوم إمنا أخذوا علومهم 

فباهلل عليك ، مب  من املنطق اليوانين ومن القواعد الفلسفية املناقضة للمعقول واملصادمة للمنقول ،
وفقني ، ّمن ال يقارن أصال بني املذهبني ، وأن حيدثك قلبك ؟ ال جرم إن شاء هللا تعاىل أنك من امل

احلق ال يكون البتة إال مع سلف األمة وأئمتها ، وأن فهم اخللف ابطل ، إذ كيف يكون أفراخ علماء 
اليوانن أعلم وأحكم وأدرى ابلشرع وابلفهم الصحيح من أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم ؟ وكيف 

كني أعلم و أقرب للحق ّمن أخذ العلم غضا طراي من يِف رسول هللا تكون زابالت أذهان الفالسفة املتهو 
صلى هللا عليه وسلم ، بل كيف يكون من اتفق السلف على ذمهم وجترميهم يف حق األمة أحق ابالتباع 
من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم إبحسان ؟ إنه أمر لو تدبره العقل اخلايل من الشبهة لعلم أن 

ن إال مع السلف ، ولكن مثة أقوام طمس هللا بصائرهم ، فال يرون الشمس يف رابعة النهار احلق ال يكو 
أن الصحابة رضي هللا عنهم قد شاهدوا التنزيل وهم أعلم ابلتأويل ، فال جرم مع ذلك أن  -: الثالث

هذا يكون فهمهم أُت من فهم غريهم  ومذهبهم أحق ابالتباع من مذاهب غريهم ، إذ غريهم مل ينل 
أن أساطني علماء  -: الرابع ,الشرف العظيم ، وإمنا هو من خصيصة الصحابة ، رضي هللا عنهم 

اخللف قد اعرتفوا خبطأ ما هم عليه من الفهم وطرائق االستدالل ، وندموا على ما تعلموه ّما هو خمالف 
بة ، وأن ما مجعوه من لفهم السلف ، وأهنم مل يكن معهم إال الوهم واخلياالت الفاسدة والظنون الكاذ

َهاجم  ن ْ نَي َعْن مم َة َهُؤاَلءم اخْلَارمجم العلوم إمنا هو ضالل وخترص ، قال أبو العباس رمحه هللا تعاىل )َوجتَمُد َعامَّ
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ا قَ ْبَل اْلَمْوتم  ا عمْنَد اْلَمْوتم َوإممَّ ْن اْلُمَتَكلِمَمةم َواْلُمَتَصوِمَفةم يَ ْعرَتمُف بمَذلمَك إمَّ َلفم مم  َواحلْمَكااَيُت يفم َهَذا السَّ
ُر َعَلْيهم  ا يُ َناظم ْعتمَزالم أَْربَعمنَي َعاما مُثَّ َرَجَع َعْن َذلمَك  َكثمريٌَة َمْعُروَفٌة . َهَذا أَبُو احلََْسنم اأْلَْشَعرميُّ : َنَشَأ يفم االم

ْم . َوهَ  ُّ َمَع فَ ْرطم ذََكائمهم َوأَتهلُّمهم َوَمْعرمفَتمهم َوَصرََّح بمَتْضلميلم اْلُمْعَتزمَلةم َواَبَلَغ يفم الرَّدِم َعَلْيهم ٍد اْلَغَزايلم َذا أَبُو َحامم
ي يفم َهذمهم اْلَمَسائملم إىَل  َتهم ْلَكاَلمم َواْلَفْلَسَفةم َوُسُلوكمهم َطرميَق الزُّْهدم َوالرِماَيَضةم َوالتََّصوُّفم يَ ن ْ َرةم ابم  اْلَوْقفم َواحْلَي ْ

رم  يُل يفم آخم  أَْهلم احلَْدميثم َوَصنََّف أَْمرمهم َعَلى َطرميَقةم َأْهلم اْلَكْشفم َوإمْن َكاَن بَ ْعَد َذلمَك َرَجَع إىَل َطرميَقةم َوحيُم
ُد ْبُن ُعَمَر الرازي قَاَل يفم كمَتابمهم الَّذمي صَ َعَوامِم َعْن عمْلمم اْلَكاَلمم إجْلَاَم الْ " َفُه يفم " وََكَذلمَك أَبُو َعْبدم اَّللَّم حُمَمَّ ن َّ

ي  يََّة َفَما رَأَيْتَها َتْشفم َج اْلَفْلَسفم يََّة َواْلَمَناهم ْلت الطُُّرَق اْلَكاَلمم اتم : َلَقْد أَتَمَّ َعلميالا َواَل تَ ْرومي َغلميالا أَْقَسامم اللَّذَّ
ثْ َباتم  إلَْيهم َيْصَعُد اْلَكلمُم   ُن َعَلى اْلَعْرشم اْستَ َوى الرَّمحَْ  َورَأَْيت أَقْ َرَب الطُُّرقم َطرميَقَة اْلُقْرآنم أَقْ َرُأ يفم اإْلم

المُح يَ ْرفَ ُعُه  ْفيم  الطَّيِمُب َواْلَعَمُل الصَّ ْثلمهم َشْيٌء  َوأَقْ َرُأ يفم الن َّ ا   لَْيَس َكمم َهْل   َواَل حيُميُطوَن بمهم عمْلما
يًّا  ْثَل َمْعرَفيتم وََكاَن يَ َتَمثَُّل َكثمرياا : مُثَّ قَاَل : َوَمْن َجرََّب مم  تَ ْعَلُم َلُه مسَم  ْثَل جَتْرمَبيتم َعَرَف مم

  
 
 

, وََكاَن يَ ُقوُل : ايَ  َلفم ُلُه َويُ َقرِمرُُه َواْخَتاَر َمْذَهَب السَّ َتحم َأْصَحابَ َنا اَل  َوَهَذا إَماُم احْلََرَمنْيم تَ َرَك َما َكاَن يَ ن ْ
ْلَكاَلمم فَ َلوْ  ُلُغ يبم إىَل َما بَ َلَغ َما اْشتَ َغْلت بمهم, َوقَاَل عمْنَد َمْوتمهم : َلَقْد  َتْشَتغمُلوا ابم َأيِنم َعَرْفت َأنَّ اْلَكاَلَم يَ ب ْ

ْساَلمم َوُعُلوَمُهْم َوَدَخْلت فميَما نَ َهْوينم َعْنُه . َواآْلَن : إْن ملَْ    يَ َتَدارَْكِنم ُخْضت اْلَبْحَر اخلْمَضمَّ َوَخلَّْيت أَْهَل اإْلم
ي  يَدةم أُمِم ْبنم اجلويِن َوَها أنذا أَُموُت َعَلى َعقم يَدةم َعَجائمزم نَ ْيَسابُوَر .  -َأْو قَاَل  -َريبِم بمَرمْحَتمهم فَاْلَوْيُل الم : َعقم

ِ : َأْخبَ َر أَنَُّه ملَْ  ْهرمْسَتاينم ُد ْبُن َعْبدم اْلَكرمميم الشِم َفةم واملتكلمني وََكَذلمَك قَاَل أَبُو َعْبدم اَّللَّم حُمَمَّ ْد عمْنَد اْلَفاَلسم  جيَم
َرَة َوالنََّدَم, وََكاَن يَ ْنُشُد :  إالَّ احْلَي ْ

  
 
 

َادميَّةم  -َواْبُن اْلَفارمضم  حتِم رمي االم ْن ُمَتَأخِم ُلوكم " َوَقْد َنَظَم  -مم يَدةم التَّائميَّةم اْلَمْعُروَفةم " بمَنْظمم السُّ ُب اْلَقصم َصاحم
ي َ فميَها االم  ْن َذَهٍب . َوَما َأْحَسَن َتْسمم ينميٍَّة مم ْنزميٍر يفم صم ا رَائمَق اللَّْفظم فَ ُهَو َأْخَبُث َمْن حلَْمم خم َاَد َنْظما تَ َها حتِم

َايَُة إْقَدامم اْلُعُقولم       عمَقالُ  هنم

َنا َوأَْرَواُحَنا               يفم َوْحَشٍة َمْن ُجُسومم
ْد َمْن ِبَْ       ثمَنا طُوَل ُعْمرمانَ َوملَْ َنْسَتفم

. 

نَي َضاَللُ   َوَأْكثَ ُر َسْعيم اْلَعاَلمم
ُل ُدنْ َيااَن أَذاى َوَواَبلُ و   َحاصم

َوى َأْن مَجَْعَنا فميهم قميَل    َوقَاُلوا سم

         

َد ُكلََّها  َلَعْمرمي َلَقْد طُْفت اْلَمَعاهم
عاا َكفَّ        َحائمرفَ َلْم أََر إالَّ َواضم

.   

ْرت َطْريفم بَ نْيَ تمْلَك اْلَمَعاملمم      َوَسي َّ

نَّ قَار أَْو  َذَقنَعَلى                 اَندممعاا سم

. 
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َا اْشَتَمَلْت َعَلْيهم َوَقْد نَ َفَقْت َكثمرياا َواَبَلَغ أَْهُل اْلَعْصرم  َا َومبم ُكوكم اَّللَُّ أَْعَلُم هبم ْعتمَدادم بمَنْظمم الشُّ ينمَها َواالم يفم حَتْسم
َادم  حتِم ْن االم َا فميَها مم ا َحَضَرْتُه اْلَوفَاُة أَْنَشَد :  -مبم  َلمَّ

 
 
 

ْن الْ  خْلََلفم إىَل َضْرٍب مم َشارَُة ابم يََّما َواإْلم ُروَن اَل سم نَي وقال رمحه هللا تعاىل )َكْيَف َيُكوُن َهُؤاَلءم اْلُمَتَأخِم ُمَتَكلِممم
ابُ ُهْم َوَأْخبَ َر اْلَواقمُف َعَلى هنمَ الَّ  رَابُ ُهْم َوَغُلَظ َعْن َمْعرمَفةم اَّللَّم ُحجَّ َا ذميَن َكثُ َر يفم اَببم الدِمينم اْضطم ْم مبم هم ايَةم إْقَدامم

 انْ تَ َهى إلَْيهم أَْمُرُهْم َحْيُث يَ ُقوُل : 
 
 

َا قَاُلوُه ُمَتَمثِملم  ْم مبم هم ْم َوأَقَ رُّوا َعَلى أَنْ ُفسم ْم َكَقْولم بَ ْعضم ُرَؤَسائمهم ْن ُكتُبمهم ئمنَي َلُه فميَما َصن َُّفوُه مم  نَي بمهم أَْو ُمْنشم
ي َعلميالا َواَل تَ ْرومي يََّة ؛ َفَما رَأَيْتَها َتْشفم َج اْلَفْلَسفم يََّة َواْلَمَناهم ْلت الطُُّرَق اْلَكاَلمم َغلميالا َورَأَْيت أَقْ َرَب  َلَقْد أَتَمَّ

ثْ َباتم الطُّ  َواقْ َرْأ  إلَْيهم َيْصَعُد اْلَكلمُم الطَّيِمُب   الرَّمْحَُن َعَلى اْلَعْرشم اْستَ َوى  ُرقم َطرميَقَة اْلُقْرآنم . اقْ َرْأ يفم اإْلم
ْفيم  ْثلمهم َشْيٌء  يفم الن َّ ا   لَْيَس َكمم يُطوَن بمهم عمْلما ْثَل جَتْرمَبيتم  َواَل حيُم ْثَل َمْعرمَفيتم اه  .  َوَمْن َجرََّب مم َعَرَف مم

ْساَلمم َوُعُلوَمُهْم َوُخْضت يفم الَّذم  ُهْم : َلَقْد ُخْضت اْلَبْحَر اخلْمَضمَّ َوتَ رَْكت َأْهَل اإْلم ن ْ ي نَ َهْوينم َويَ ُقوُل اآْلَخُر مم
ي ا ه  . َويَ ُقوُل اآْلَخُر َعْنُه َواآْلَن إْن ملَْ يَ َتَدارَْكِنم َريبِم بمَرمْحَتمهم فَاْلَوْيُل لمُفاَلنم َوهَ  يَدةم أُمِم ا َأاَن أَُموُت َعَلى َعقم

ُهْم : َأْكثَ ُر النَّاسم َشَكا عمْنَد اْلَمْوتم َأْصَحاَب اْلَكاَلمم . مُثَّ َهُؤاَلءم اْلُمَتَكلِمُموَن اْلُمَخالمُفوَن  ن ْ َلفم إَذا مم لملسَّ
ْم اأْلَْمَر : ملَْ يُوَجْد عمْندَ  َق َعَلْيهم ْن َذلمَك َحقَّ َّللَّم َوَخالمصم اْلَمْعرمَفةم بمهم َخبَ ٌر َوملَْ يَ َقُعوا مم يَقةم اْلعمْلمم ابَم ْن َحقم ُهْم مم

ُقوُصوَن اْلَمْسُبوُقوَن احْلََياَرى اْلُمتَ َهوِمُكوَن  َعَلى َعنْيٍ َواَل أَثٍَر َكْيَف َيُكوُن َهُؤاَلءم اْلَمْحُجوبُوَن اْلُمْفَضُلوَن اْلَمن ْ
ْن اْلمُ : َأعْ  نَي اأْلَوَّلمنَي مم ابمقم ْن السَّ َفاتمهم َوَأْحَكَم يفم اَببم َذاتمهم َوآاَيتمهم مم َّللَّم َوَأمْسَائمهم َوصم رميَن َواأْلَْنَصارم َلَم ابَم َهاجم

ْن َورَثَةم اأْلَنْبمَياءم َوُخَلَفاءم الرُُّسلم َوأَْعاَلمم اهلُْ  َجى الَّذميَن هبممْم قَاَم َواَلَّذميَن ات َّبَ ُعوُهْم إبممْحَسانم مم َدى َوَمَصابميحم الدُّ
ْن اْلعمْلمم َواحلْمْكَمةم   َما بَ َرُزوا بمهم َعَلى اْلكمَتاُب َوبمهم قَاُموا َوهبممْم َنَطَق اْلكمَتاُب َوبمهم َنطَُقوا الَّذميَن َوَهبَ ُهْم اَّللَُّ مم

نم َسائمرم أَتْ َباعم اأْلَنْبمَياءم َفْضالا َعْن َسائمرم  ْن َحَقائمقم اْلَمَعارمفم َوبَ َواطم اأْلَُممم الَّذميَن اَل كمَتاَب هَلُْم َوَأَحاطُوا مم
َها اَلْسَتْحَيا َمْن َيْطُلُب اْلُمَقابَ َلَة مُثَّ َكْيَف َيُكوُن  ْم إلَي ْ ْكَمُة َغرْيمهم َعْت حم َا َلْو مجُم ُر قُ ُرونم اأْلُمَّةم احْلََقائمقم مبم َخي ْ

بِم   عمْندَُكمْ  إْن َكاَن َمْنزمَليتم يفم احلُْ

َرْت  َا َزَمناا نَ ْفسظَفم               ي هبم
. 

يت فَ َقْد َضي َّ  يَما َقْد َلقم مم   ْعت َأايَّ

      َواْليَ ْوَم َأْحَسبُ َها َأْضَغاَث َأْحاَلمم 
. 
 

َد ُكلَّهَ َلَعْمرمي لَ   اَقْد طُْفت اْلَمَعاهم
عاا َكفَّ        َحائمرفَ َلْم أََر إالَّ َواضم

.   

ْرت َطْريفم بَ نْيَ تمْلَك اْلَمَعاملمم      َوَسي َّ

نَّ قَار أَْو  َذَقنَعَلى                 اَندممعاا سم

. 
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َّللَّم َوَأْحَكامم َأمْسَائمهم َوآاَيتمهم  -ْلعمْلمم َواحلْمْكَمةم أَنْ َقَص يفم ا يََّما اْلعمْلُم ابَم ْم  -اَل سم لنِمْسَبةم إلَْيهم ْن َهُؤاَلءم اأْلََصاغمرم ابم مم
َفةم َوأَتْ َباُع اهلْمْندم َواْلُيواَننم َوَورَثَُة اْلَمُجوسم  لم اْليَ ُهودم ؟ أَْم َكْيَف َيُكوُن أَفْ رَاُخ اْلُمتَ َفْلسم َواْلُمْشرمكمنَي َوُضالَّ

ْن َورَثَةم اأْلَنْبمَياءم َوأَْهلم الْ  َّللَّم مم ابمئمنَي َوَأْشَكاهُلُْم َوَأْشَباُهُهْم : أَْعَلَم ابَم ْمت ُقْرآنم َواَوالنََّصاَرى َوالصَّ َا َقدَّ ميَانم َوإممنَّ إْلم
َنَّ َمْن اْستَ َقرَّْت هَ َهذمهم اْلُمَقدِمَمَة  ذمهم اْلُمَقدِمَمُة عمْنَدُه َعَرَف َطرميَق اهْلَُدى أَْيَن ُهَو يفم َهَذا اْلَبابم َوَغرْيمهم َوَعلمَم ألم

ْم كمَتاَب اَّللَّم َورَاَء  رميَن بمنَ ْبذمهم ْن اْلُمَتَأخِم َا اْستَ ْوىَل َعَلى َكثمرٍي مم َهوَُّك إمنَّ مْ َأنَّ الضَّاَلَل َوالت َّ هم ْم َوإمْعَراضم ا  ظُُهورمهم َعمَّ
ْم اْلَبْحَث َعْن طَ  ْن اْلبَ يِمَناتم َواهْلَُدى َوتَ رْكمهم ا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهم َوَسلََّم مم دا نَي بَ َعَث اَّللَُّ بمهم حُمَمَّ ابمقم رميَقةم السَّ

َّْن ملَْ يَ ْعرمْف اَّللََّ إبممقْ َرارمهم  ْم عمْلَم َمْعرمَفةم اَّللَّم ّمم هم ةم َعَلى َذلمَك َوالتَّابمعمنَي َواْلتمَماسم هم َوبمَشَهاَدةم اأْلُمَّ  َعَلى نَ ْفسم
( وهللا  ُف نَ ْوَع َهُؤاَلءم َونَ ْوَع َهُؤاَلءم َا َأصم ناا َوإممنَّ ا ُمَعي َّ دا ي َواحم حيفظنا وإخواننا َوبمَداَلاَلتم َكثمريٍَة ؛ َولَْيَس َغَرضم

د عليها بيديك ، وامحد هللا تعاىل على فاشد هلداية من أعظم النعم وأجل املننمن الضالل والتيه ، فإن ا
السالمة ، فهذا األصل األصيل ال بد من اعتماده يف الدعوة إىل هللا تعاىل ، وجيب اإلميان به ، فال 
تكون الدعوة صحيحة إال ابعتماده ، وهللا املستعان ،وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم ، وهللا أعلم 

 وعلى آله وصحبه وسلم .  وصلى هللا على نبينا حممد
 .الدعوة مبناها على العلم والبصرية ال التخبط والتخليط  -:القاعد الثالثة 

وهذا أمر متفق عليه بني أهل العلم رمحهم هللا تعاىل ، فال جتوز الدعوة ألحد إال إن كان عاملا يف اجملال 
نقصده هنا ليس هو كل العلم املوجود  الذي يدعو له ، وال يضر جهله بغري هذا اجملال ، فإن العلم الذي

يف الكتاب والسنة وكتب أهل العلم رمحهم هللا تعاىل ، فإن هذا ال يقوى عليه أحد إال النادر من الناس 
، وإمنا نعِن أنك ابرك هللا تعاىل فيك ال تدعو الناس يف مسألة من مسائل الدين إال وأنت عامل مبا تدعو 

لدعوة وال بد من البصرية يف الدعوة ، فاجلاهل ال جيوز له الدعوة فيما هو إليه ، فال بد من العلم يف ا
وة إال بعلم وبصرية ، وكم من دعجاهل فيه ، فالدعوة إىل هللا تعاىل مشروطة ابلعلم مبا تدعو له ، فال 

ة والبصري فالعلم  فكانت ذات آاثر سيئة يف العامل  الدعوات اليت بنيت على اجلهل والتخبط واهلوى ،
 -:ة جدا ، نذكر لك طرفا منها ري أصل كبري من أصول الدعوة ، واألدلة على هذا األصل الكبري كث

ريٍَة َأانَْ َوَمنم ات َّبَ َعِنم َوُسْبَحاَن اَّللِم   قوله تعاىل -: من األدلة عليها ُقْل َهذمهم َسبميلمي أَْدُعو إمىَل اَّللِم َعَلى َبصم
َن اْلُمْشرمكمنيَ  اإلنس  ورسوله إىل الثقلني هيقول هللا تعاىل لعبد ) قال ابن كثري رمحه هللا تعاىل  َوَما َأانَْ مم

واجلن، آمراا له أن خيرب الناس: أن هذه سبيله، أي طريقه ومسلكه وسنته، وهي الدعوة إىل شهادة أن ال 
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رية من ذلك، ويقني وبرها ن، هو وكِل من اتبعه، إله إال هللا وحده ال شريك له، يدعو إىل هللا هبا على َبصم
يدعو إىل ما دعا إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على بصرية ويقني وبرهان شرعي وعقلي ( فالبصرية 
هنا يراد هبا الربهان الواضح والدليل الظاهر ، وضد البصرية التخبط واهلوى ، قال الشيخ ابن ابز رمحه 

وقال رمحه هللا تعاىل يف بيان أخالق الداعية  ( وما ينهى عنه والبصرية هي العلم مبا يدعو إليه هللا تعاىل )
ُقْل َهذمهم َسبميلمي أَْدُعو إمىَل   أن تكون على بينة يف دعوتك أي على علم، ال تكن جاهال مبا تدعو إليه )

ريٍَة  كلم فيما ال فال بد من العلم، فالعلم فريضة، فإايك أن تدعو على جهالة، وإايك أن تت اَّللَّم َعَلى َبصم
تعلم، فاجلاهل يهدم وال يبِن، ويفسد وال يصلح، فاتق هللا اي عبد هللا، إايك أن تقول على هللا بغري علم، 
ال تدعو إىل شيء إال بعد العلم به، والبصرية مبا قاله هللا ورسوله، فال بد من بصرية وهي العلم، فعلى 

ه، وأن ينظر فيما يدعو إليه ودليله، فإن ظهر له طالب العلم وعلى الداعية، أن يتبصر فيما يدعو إلي
احلق وعرفه دعا إىل ذلك، سواء كان ذلك فعال أو تركا، فيدعو إىل الفعل إذا كان طاعة هلل ورسوله، 

والبصرية يف  قال العلماء رمحهم هللا تعاىل )(  ويدعو إىل ترك ما هنى هللا عنه ورسوله على بينة وبصرية
م الشرعي فقط ، بل تشمل : العلم ابلشرع ، والعلم ِبال املدعو ، والعلم ابلسبيل الدعوة ال ختتص ابلعل

املوصل إىل املقصود ، وهو احلكمة ، فيكون بصريا ِبكم الشرع ، وبصريا ِبال املدعو ، وبصريا ابلطرق 
 وهللا أعلم . املوصلة لتحقيق الدعوة (

عا إىل هدى ، كان له من األجر مثل أجور من قوله صلى هللا عليه وسلم " من د -: ومن األدلة أيضا
واهلدى هو احلق املتفق مع الكتاب والسنة ، وهذا ال يعرف إال ابلعلم ، فإن  (1)تبعه ... احلديث "

ألن معرفة كون األمر املدعو له من اهلدى اجلاهل ابألمر ال يدري عن حقيقته أهو من اهلدى أو ال ، 
ع ، فما وافق الشرع فهو اهلدى ، وما خالفه فهو الضالل ، فمعرفة من عدمه ال يعرف إال مبعرفة الشر 

 اهلدى من الضالل مفتقرة إىل العلم ، فدل هذا احلديث على اشرتاط العلم ، وهللا أعلم .
أن هللا تعاىل قد عاب أهل الكفر واجلهل على حترمي ما مل حيرمه ، وتشريع ما مل  -: ومن األدلة أيضا

ت كثرية ، كما عاب عليهم حترمي البحرية والسائبة  والوصيلة واحلام ، وكما عاب يشرعه ، وذلك يف آاي
عليهم حترمي ما يف بطون بعض األنعام على اإلانث دون الذكور ، وكما نعى عليهم قتل أوالدهم بغري 

                                                 
( يف العلم ، ابب 2676( والرتمذي رقم )2/397أخرجه أمحد ),  ( يف العلم ، ابب من سن سنة حسنة أو سيئة ، ومن دعا إىل هدى أو ضاللة2674رواه مسلم ) (1)

 يف القرآن ، ابب العمل يف الدعاء . 218/  1سنة ، ابب لزوم السنة ، واملوطأ ( يف ال4609ما جاء فيمن دعا إىل هدى فاتبع أو ضاللة ، وأبو داود رقم )
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مهم له علم وال برهان ، وغري ذلك ّما يعيبه هللا تعاىل على حال أهل الكفر أبهنم جهال فيما يدعون أقوا
، وأن حترميهم بِن على غري برهان وال حجة ، وهذا يفيد ضمنا ، بل نصا على اشرتاط العلم يف الدعوة 
، فإن التحليل والتحرمي واإلجياب املبِن على غري برهان هو حال أهل الشرك ، وحيث عاب هللا تعاىل 

أن الدعوة اليت تبىن على غري طريقتهم وسفههم يف تصرفاهتم دل هذا على أن العلم شرط يف الدعوة ، و 
 إن كان فيها هدى ، وهللا أعلم . أن ضالهلا سيكون أكثر من هداها العلم واهلدى ال جرم

َي   قوله تعاىل -: ومن األدلة أيضا لَّيتم هم حلْمْكَمةم َواْلَمْوعمظَةم احلََْسَنةم َوَجادمهْلُم ابم ادُْع إمىلم َسبميلم رَبِمَك ابم
ة واملوعظة احلسنة واجملادلة ابليت هي أحسن كلها فرع من فروع العلم ، فمن ال علم واحلكم َأْحَسُن 

 عنده يف الدعوة فلن تكون عنده تلك الصفات اليت عليها قوام الدعوة إىل هللا تعاىل ، وهللا أعلم .
َواَل تَ ُقوُلواْ لمَما   كقوله تعاىل  األدلة الدالة على حترمي القول على هللا تعاىل بال علم ، -: ومن األدلة أيضا

نَ ُتُكُم اْلَكذمَب َهَذا َحاَلٌل َوَهَذا َحَراٌم لِمتَ ْفتَ ُروْا َعَلى اَّللِم اْلَكذمَب إمنَّ الَّذميَن يَ ْفتَ ُرو  ُف أَْلسم َن َعَلى اَّللِم َتصم
ْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُولئمَك  َواَل تَ ْقُف َما لَْيَس َلَك بمهم عمْلٌم إمنَّ   وكقوله تعاىل  اْلَكذمَب اَل يُ ْفلمُحونَ  السَّ

مْثَ َواْلبَ ْغَي بمَغرْيم   وقال تعاىل  َكاَن َعْنُه َمْسُؤوالا  َها َوَما َبَطَن َواإلم ن ْ َش َما َظَهَر مم َ اْلَفَواحم َا َحرََّم َريبِم ُقْل إممنَّ
َّللِم َما ملَْ يُ نَ زِمْل بمهم  وحنو ذلك من النصوص   ُسْلطَاانا َوَأن تَ ُقوُلوْا َعَلى اَّللِم َما اَل تَ ْعَلُمونَ  احلَْقِم َوَأن ُتْشرمُكوْا ابم

 النهي عن الشيء أمر بضده الدالة على منع القول على هللا تعاىل بال علم ، وقد تقرر يف األصول أن 
تعاىل إال ابلعلم فالنهي عن القول على هللا تعاىل بال علم أمر ابلعلم يف الدين وأن ال يقال على هللا 

والربهان واحلجة ، وهذا ال يكون إال بطلب العلم ، فمن دعا إىل هللا تعاىل بغري علم فله حظ ونصيب 
فال جتوز الدعوة إىل  -:وكفل من هذا الذم الكبري يف كتاب هللا تعاىل ، وهو متوعد هبذا الوعيد ، وعليه 

 ، وهللا أعلم . هللا تعاىل بال علم ، وأي دليل أوضح من هذه األدلة
اإلمجاع ، فقد أمجع أهل العلم رمحهم هللا تعاىل على أن من شرط الدعوة إىل هللا تعاىل  -: ومن األدلة

العلم مبا تدعو له ، وأنه ال جيوز للعبد أن يدعو الناس على جهل ، وهذا أمر متفق عليه بينهم يف اجلملة 
هللا تعاىل اإلنكار الشديد على من يدعو الناس على  هم رمحهمعن، وال نعلم فيه خالفا بينهم ، بل نقل 

  -:جهل ، إذا علمت هذا وحتققته جيدا ، فدونك بعض الفروع املوضحة هلذه القاعدة 
أنه ال جيوز لإلنسان إرسال رسالة جوال دعوية إال وهو يعلم صحة مضموهنا ، فإن ّما ابتلي  -:فمنها 

سائل الدعوية اليت حتمل يف مضموهنا أحاديث أو أمور ترغب يف به الناس يف هذه اآلونة اخلرية كثرة الر 
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اخلري ولكنه ال يدري عن حقيقتها ، وال يدري أهي صواب أم خطأ ، وال يدري عن األحاديث اليت فيها 
أهي صحيحة أم ضعيفة ، فهذا الصنف من الناس الذي أتتيه هذه الرسائل ال جيوز له شرعا إرساهلا 

التام من أهنا متفقة مع الشرع ، وأهنا صحيحة املضمون ، وال يكفي فيها أهنا مجيلة  لغريه إال بعد التأكد
صحتها يف ذاهتا وموافقتها للمتقرر شرعا ، وأن من العبارات رقيقة األلفاظ ، ال ، بل ال بد من التأكد 

ىل هللا تعاىل من ابب الدعوة إ األحاديث اليت فيها أحاديث صحيحة ، ذلك ألن العبد إمنا يرسلها لغريه
عوة إال بعلم ، فرسائل اجلوال اجملهولة املصدر واليت خيفى أمرها على دوالدعوة مبناها على العلم ، فال 

فإن   ضها على أهل العلم العارفني هبا اإلنسان ال جيوز له االستعجال يف إرساهلا إال بعد التأكد منها بعر 
أن تلغى ، ويناصح من أرسلها أبهنا ليست بصحيحة ،  أقروها وصححوها فاحلمد هلل ، وإال فما هلا إال

وهبذا قد سددان على أنفسنا اباب كبريا من األبواب اليت وجلت منه كثري من اخلرافات اليت ال أساس هلا 
من الصحة ، وكم يف هذه الرسائل من األحاديث الضعيفة ، بل املوضوعة ، فالواجب التثبت منها ومن 

ن املتقرر أن الدعوة مبناها على العلم والبصرية ، ال على التخبط واهلوى ، وهللا صحتها قبل إرساهلا ، أل
 أعلم .
الدعوة إىل هللا تعاىل ابلقصص واحلكاايت واملنامات ، فإنه ال جيوز نقل القصة وال احلكاية  -:ومنها 

الرواايت اليت ال خطام اليت فيها نوع أتثري وختويف إال بعد التأكد التام من صحتها ، وأما نقل األخبار و 
فإنه أمر ال جيوز ، ألن الدعوة إىل هللا تعاىل ليس مبناها على التخرص واهلوى والظنون هلا وال زمام 

الكاذبة ، بل مردها إىل العلم والبصرية ، وال يكفي أهنا حكاايت حتقق املقصود من اهتداء الناس 
ومن  ,ا صحيحة ، وإال فتكون من الكذبلم أبهنوأتثرهم ، ال ، هذا وحده ال يكفي ، بل ال بد من الع

خالفات ، فالكذب حمرم يف الشرع املعلوم أن املتقرر يف القواعد أن سالمة املقاصد ال يسوغ الوقوع يف امل
وكم من احلكاايت اليت نسمعها من بعض الدعاة ولكنها عند التحقيق والبحث والنظر ال يكون هلا أي 

 هللا تعاىل ابلقصص واحلكاايت اليت ال صحة هلا أمر ال جيوز ، ألنه نصيب من الصحة ، فالدعوة إىل
احلذر من ذلك ، وهللا تعاىل من الكذب ، وألن الدعوة مبناها على العلم مبا تدعو إليه ، فالواجب 

 .أعلم
ال حرج يف الكذب يف احلديث إن كان املقصود منها ترغيب  -:لقد نشأت طائفة تقول  -:ومنها 

وهذا قمة اجلهل  -:خلري ، ألن هذا من الكذب لرسول هللا ، وليس من الكذب عليه ، قلت الناس يف ا
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وغاية اخلبل ، وأفسد االستدالل ، بل هو فهم فاسد ورأي كاسد ، ال حول وال قوة إال ابهلل العلي 
وله أكرب البهتان الكذب على هللا تعاىل والكذب على رسو العظيم ، الكذب كله حرام ، وأعظم الكذب 

متعمدا فليتبوأ مقعده من صلى هللا عليه وسلم ، وقد قال صلى هللا عليه وسلم " من كذب علي 
متفق عليه ، وهو من األحاديث املتواترة عند أهل العلم رمحهم هللا تعاىل ، فال جيوز الكذب  (1)النار"

هللا عليه وسلم على  على النيب صلى هللا عليه وسلم ، لثبوت النهي عن الكذب كله ، وعن النيب صلى
وجه اخلصوص ، فالكذب على الشارع من الكبائر املوبقة ومن عظائم اآلاثم املهلكة ، وقد أمجع أهل 
العلم رمحهم هللا تعاىل على حرمة الكذب على هللا تعاىل وعلى رسوله صلى هللا عليه وسلم ، حىت وإن 

وز هذا األمر البتة ، واملتقرر أن سالمة ال وهللا ال جين الكاذب أن كذبته تنفع الدين ، غلب على ظ
فهذه الطائفة اليت ديث ال جيوز مطلقا ، وقوع يف املخالفات ، فالكذب يف احلاملقاصد ال تسوغ ال

ا تدعو إىل هللا تعاىل على جهل تكذب يف احلديث هبذه النية طائفة ضالة ، وليست على اهلدى ، ألهن
 والبصرية ال على التخبط واهلوى ، وهللا أعلم .واملتقرر أن الدعوة مبناها على العلم 

من األمور املنكرة ما تقرره بعض طوائف الضالل من إشغال الناس ابلبدع من األذكار  -:ومنها 
اجلماعية واملوالد املبتدعة والطقوس اليت ينسبوهنا للشرع ، ِبجة أننا لو تركنا الناس بال ذلك الشتغلوا 

كله    تعاىل ، قلت :   وهذا كسابقهنشغلهم هبذه األمور حىت نقرهبم إىل هللاابلباطل من الشهوات ، فنحن 
ختبط وهوى ، مل ينب على أساس صحيح ، وال على برهان ظاهر ، بل هو التخرص والكذب على هللا 
تعاىل وعلى رسوله صلى هللا عليه وسلم ، فالبدع كلها حمرمة ، كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم 

حمداثت األمور ، وكل بدعة ضاللة " وقال عليه الصالة والسالم "من أحدث يف أمران هذا ما "وإايكم و 
ليس منه فهو رد " وقال " من عمل عمال ليس عليه أمران فهو رد " وقال " ومن دعا إىل ضاللة كان 

يف الدين عليه من اآلاثم مثل آاثم من تبعه ... احلديث " والبدع كلها من الضاللة ، واحلق أنه ليس 
فما ذهبت  -:الكفاية واهلداية واخلري ، وعليه  هبدعة حسنة ، والدين كامل ، وإشغال الناس ابملشروع في

له تلك الطائفة هو يف حقيقته دعوة للناس على جهل وهوى ، واملتقرر أن الدعوة مبناها على العلم 
 علم وال على هدى ، وهللا أعلم . والبصرية ال على التخبط واهلوى والظنون الكاذبة اليت مل تنب على

                                                 
 . ( فيه أيضاا 4965وأبو داود رقم ), ( يف األدب 2134وأخرجه مسلم رقم ),  يف العلم 1/180حديث صحيح أخرجه البخاري  (1)
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وال جيوز أن يفيت يف دين هللا  م والبصرية ،لجمال اإلفتاء ، فإن الفتوى دين ، ومبناها على الع -:ومنها 
 به ، وقد وردت األدلة الكثرية الدالة يتتعاىل على اجلهل ، بل ال بد من العلم ، أي أن يكون عاملا مبا يف

فالفتوى ابب من عاىل بال علم ، بل هو من أكرب الكبائر وأعظم احملرمات ، على حرمة القول على هللا ت
على العلم والبصرية ال على التخبط واهلوى ، والواجب على  أبواب الدعوة إىل هللا تعاىل ، والدعوة مبناه

والة األمر أن مينعوا من علموه أنه يفيت الناس على جهل ، بل منعه أوىل وأجوب من منع املكاري 
 ا من هؤالء اجلاهل ومن يغش يف البيع ، فإن املفيت للناس على اجلهل أعظم فسادا وأخطر وأقبح أثر 

وأنت خبري بكثرة الفتاوى اليت خولف هبا الدليل ، ال سيما مع كثرة القنوات الفضائية ، وتعدد املفتني 
تجويز احلكم بغري ما أنزل فيها ، وتنوع رغبات الناس ومقاصدهم يف الفتوى ، وهل ابهلل عليك الفتوى ب

هللا تعاىل ّما بنيت على العلم واهلدى؟ أو الفتوى بتجويز الطواف حول القبور وزايرهتا للتربك برتاهبا 
واالحتفال مبوالد األموات هل هذه الفتاوى بنيت على الدليل من الكتاب والسنة ؟ وهل الفتوى بتجويز 

تجويز بعض األفعال املنكرة يف الشرع كبعض البدع من األذكار التربك ابألحياء التربك الذايت أو الفتوى ب
اجلماعية والضرب ابلطبول وحنوها ّما ال حيصى ، هل هذه الفتاوى صدرت عن علم ِبقيقة احلال ؟ 
وهل الفتوى اليت جتيز احلج يف غري أشهره بنيت على برهان ؟ أو الفتوى اليت جتيز التضحية ابألرانب 

لى هدى ؟ اي سبحان هللا ، ما هذا التخبط وما هذا التخرص ، صارت الفتوى والدجاج ، هل بنيت ع
يف هذه األزمنة أمر يستأسد عليه العوام واجلهال وأنصاف املثقفني ومن هب ودب ، والباب فيها مفتوح 

وال أسهل على بعض الناس من أن يقول :   هذا حالل وهذا حرام ، وال حوال وال قوة إال لكل أحد ، 
العلي العظيم ، واألمر حيتاج إىل وقفة قوية صادقة من والة األمر ، وأهل العلم ، وال بد من معاقبة  ابهلل

من عرف عنه أنه يفيت الناس على جهل ، اي سبحان هللا ، لو أن أحدا تكلم يف أمري من األمراء أو وزير 
ن اجلهال يتكلمون على هللا من الوزراء ألمسك من تالبيب رقبته وزج به يف األرض السابعة ، وكثري م

تعاىل وعلى رسوله صلى هللا عليه وسلم ويف الدين بال علم وال برهان فيحللون ما ليس ِبالل وحيرمون ما 
ليس ِبرام ، وال يقوم لذلك أحد وال يتمعر لذلك وجه أحد ، وهللا إننا خناف من العقوبة ، حنن يف زمن 

عليها وال حافظ هلا ، كتاب الصحف يفتون ، واألطباء صارت الفتوى فيه من األمور اليت ال سياج 
اجلهلة يفتون ، والعوام يفتون ، وكل يفيت ، واملسئول عن ذلك والة األمر من العلماء واألمراء ، وال جيوز 

ر ا الرمسية اليت أقرها ويل األمألحد أن يتدخل يف عمل أحد ، والفتوى يف بالدان وهلل احلمد هلا جهته
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لم والرسوخ فيه ناس هبا ، وأن يوجه الناس أن ال يسألوا إال أهل العلم املعروفني ابألمانة والعبد ربط الفال
فال بد فيها من العلم واملهم الذي نريد إثباته هنا هو أن الفتوى ابب من أبواب الدعوة إىل هللا تعاىل ، 

 . لتخبط واهلوى ، وهللا أعلموالبصرية ، ألن املتقرر أن الدعوة مبناها على العلم والبصرية ال على ا
الدعوة إىل هللا تعاىل مبجرد التجارب ، فإن بعض الناس قد يقع يف األمر احملرم زمنا طويال ،مث  -:ومنها 

فما  ر الناس من الوقوع فيما وقع فيهيتوب هللا تعاىل عليه ، مث يقوم داعية يف الناس بنشر جتربته ، وحتذي
ب ، ولكن ال جيوز له جتاوز هذا احلد ، ألننا نرى من بعض الناس حكم هذا ؟ أقول :   هذا أمر طي

الذي يفعل ذلك قد جتاوز حده ، فصار يفيت وصار يوصف أبنه شيخ ، وصار مرجعا لبعض الشباب 
يف أمور دينهم ، وصار معتمدهم عليه يف أمورهم اخلاصة ، وهوال نصيب له من العلم ، وإمنا عنده هذه 

اس ألمر طيب ، ولكن بال جتاوزات شرعية ، وعلى هذا الصنف من الناس أن التجربة ، فنقلها للن
فهذا  العلم املؤصل على الكتاب والسنةحيرص على طلب العلم عند أهل العلم حىت جيمع بني التجربة و 

الصنف الذي عاىن من املنكرات دهرا مث اتب ، إن حرص على طلب العلم املؤصل على الكتاب والسنة 
فنحن  اسمن أنفع ما يكون لألمة ، وأما إن أراد أن يقف عند حدود جتربته ونقلها للنفهذا الصنف 

ولكن البد وأن يكون ذلك يف حدود هذه التجربة فقط ، وأما ما لست له أبهل ،  نقول له :   ال حرج
 أعلم فال جيوز لك الولوج فيه ، ألن الدعوة مبناها على العلم والبصرية ال على التخبط واهلوى ، وهللا

فالعلم  دة وأما تتبع الفروع فيطولواملقصود من ذلك أن يتقرر لديك ابرك هللا تعاىل فيك هذه القاع.
إن العلم املشروط يف الدعوة هو  -:أصل من أصول الدعوة إىل هللا تعاىل ، وال بد من أن نعيد ونقول 

اإلنسان عن الدعوة حىت يلم ابلعلم ، أن تكون عاملا ابملسألة اليت تدعو هلا ، وال نعِن بذلك أن يتوقف 
عرفته وحتققته   ولو آية واحدة أو حديثا واحدا حىت فإن هذا أمر متعذر ، ولكن ال تدعو إال مبا تعلمه ،

 ه ، وهللا أعلم .بأن تدعو 
 كل دعوة بنيت على غري إرادة وجه هللا تعاىل والدار اآلخرة ونفع الناس فهي رد -:القاعدة الرابعة 

. 
طاعات من أكرب الىل هللا تعاىل من أجل العبادات و اعلم ابرك هللا تعاىل فيك أن الدعوة إ -:ل أقو 

وحيث كانت الدعوة عبادة ، فال بد من تطبيق  فالداعية إىل هللا تعاىل يتعبد هلل تعاىل هبذه الدعوة ،
دة ال تصح إال إن كانت شروط صحة العبادة عليها ، وقد تقرر عند أهل العلم رمحهم هللا تعاىل أن العبا
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خالصة لوجه هللا تعاىل وتوبع فيها النيب صلى هللا عليه وسلم ، فاإلخالص شرط قبول الدعوة ، فال جيوز 
للداعية أن يكون لدعوته مقاصد أخرى إال وجه هللا تعاىل والدار اآلخرة ، فال يدعو إال إىل هللا تعاىل 

ريٍَة أانَْ َوَمنم ات َّبَ َعِنم  وما يقرب إليه من القول والعمل ، قال تعاىل   ُقْل َهذمهم َسبميلمي أَْدُعو إمىَل اَّللِم َعَلى َبصم
دليل على أنه ال يريد بدعوته حطاما زائال وال عزا وال جاها وال متاعا فانيا من متاع  { إىل هللا } فقوله

وهذا هو  من األقوال واألعمال  هلل تعاىل احلياة الدنيا ، ودليل على أنه دعوته حمصورة فيما يكون مقراب
ْن َأْجٍر إمْن َأْجرمَي إمالَّ َعَلى َربِم   دأب األنبياء مجيعا ، فإهنم يقولوهنا أبعلى أصواهتم َوَما َأْسأَُلُكْم َعَلْيهم مم

نيَ  فالداعية إىل هللا تعاىل ال ينبغي أن تنطوي نفسه يف دعوته على مقاصد خارجة عن ذلك ،   اْلَعاَلمم
ن إرادة وجه هللا تعاىل والدار اآلخرة ، فال يرجو بدعوته مناصب وال مال وال شيئا من األمور أي ع

التافهة الدنيوية ، فإن الداعية أمسى وأرفع وأعلى من أن ينحط إىل تلك املقاصد التافهة السخيفة القذرة 
ن أمور الدنيا على حساب وإن من أعظم الفساد على الدعاة إىل هللا تعاىل أن يدخل يف قلوهبم أمر م، 

  وقال تعاىل إن كانت خالصة لوجه هللا تعاىل  دعوهتم ، فالدعوة عبادة ، والعبادة ال تصح وال تقبل إال
ا لَُّه الدِمينَ  ُروا إمالَّ لم   والدعوة من الدين ، وقال تعاىل َأاَل َّللمَّم الدِميُن اخْلَالمُص  فَاْعُبدم اَّللََّ خُمْلمصا يَ ْعُبُدوا َوَما أُمم

نَي َلُه الدِميَن ُحنَ َفاء " إمنا األعمال ابلنيات وإمنا لكل امرئ ما  وقال عليه الصالة والسالم  اَّللََّ خُمْلمصم
نوى ... احلديث " متفق عليه ، فما يقال يف اهلجرة يقال يف الدعوة ويف غريها من أمور الدين ، فاحذر 

قلبك من السعي وراء املرادات النفسية اخلفية والشهوات  أخي الداعية ابرك هللا تعاىل فيك ، واحفظ
وما يريده هواه هو  ما يريده الشرع  الباطنية ، فإن من الدعاة من سخر دعوته لتحقيق ما يريده هو ، ال
سلما يتوصل به إىل  -وهم قلة  -ال ما يريده مواله جل وعال ، فصارت الدعوة عند بعض الدعاة 

جاه أو مدح أو ثناء من الناس ، ونعوذ ابهلل تعاىل من  من منصب أو مال أو مقاصده ومراداته فقط ،
هذه التوافه ، نعم ، حنن ال نزكي أنفسنا من ذلك ، ولكننا ال بد وأن حنذر منها إخواننا الدعاة ، حىت 

ط لتخلف شر  بل عند هللا تعاىل)فهي رد( أي أهنا ال تق وإن كان فينا شوب منها ، وقولنا يف القاعدة
بل األمر أكرب وأخطر من ذلك ، وهو أن ،  قبوهلا ، وهو اإلخالص ، وليت األمر يقف عند ردها فقط

صاحب هذه الدعوة ينطبق عليه ما ورد يف األدلة من الوعيد الشديد على من أوقع العبادة على وجه 
نْ َيا مَ   التسميع والرايء ، والوعيد الشديد ملن مل يرد بعمله إال الدنيا ، قال تعاىل ن َكاَن يُرميُد احْلََياَة الدُّ

ْم َأْعَماهَلُْم فميَها َوُهْم فميَها اَل يُ ْبَخُسوَن أُْولَئمَك الَّذميَن لَْيَس هَلُْم يفم اآل َرةم إمالَّ النَّاُر َوَحبمَط َوزمينَ تَ َها نُ َوفِم إملَْيهم خم
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ا َكانُوْا يَ ْعَمُلوَن  ٌل مَّ الدعوة ال بد وأن تكون صافية من كل هذه الشوائب القذرة ف َما َصنَ ُعوْا فميَها َواَبطم
واملقاصد العفنة املنتنة ، وذلك ال يكون إال بتحقيق اإلخالص فيها ، فال يكون قصد الداعية إال وجه 

وداللة الناس على اخلري وحمبة  ,ور عليه من العلم واملال واجلاهونفع الناس ابملقد هللا تعاىل والدار اآلخرة ،
ى هلم ، والتعاون معهم على الرب والتقوى ، ودالالهتم على ما فيه نفعهم وجناهتم يف الدنيا واآلخرة ، اهلد

مع الصرب اجلميل والرمحة الكاملة والشفقة اإلميانية النابعة من أخوة الدين واإلميان ، وهللا تعاىل ال خيفى 
فالناس ما هلم منك إال الظاهر ،  النفوس ا تكنه الصدور وتوسوس به عليه النوااي وال خيفى عليه شيء ّم

وأما هللا تعاىل فهو الذي يعلم السر وأخفى ، فاحلذر احلذر من أن يعلم هللا تعاىل من قلبك يف دعوتك 
مطلواب غري وجهه والدار اآلخرة ، وهللا تعاىل ال يقبل من األعمال إال ما كان خالصا صوااب ، واخلالص 

 -:ن على السنة ، وعلى ذلك عدة فروعما كان هلل ، والصواب ما كا
لبساط فال بد وأن تصيبه الفتنة ّما خياف على الداعية منه بساط األمراء ، فإن من وطئ هذا ا -: منها

ال سيما مع قوة األمري وضعف جانب الداعية ، وكم من اجملامالت اليت حصلت من العامل لألمري خوفا 
اب السلطان افتنت ، ولذلك فقد كان املنهج العام عند سلف منه وطمعا فيما عنده ، فمن وقف عند أبو 

األمة وأئمتها هو احلذر من الدخول على السالطني وأمراء الزمان إال انصحا أو شافعا أو موصال حاجة 
الغري له ّمن ال يستطيع إيصال حاجته للسلطان ، وأما التبسط معهم والسمر معهم فهذا ال يعرف عن 

ولكن السمة العامة هلم رمحهم ،  إن كان بعض آحاد السلف قد يثبت عنه ذلكالسلف يف اجلملة ، و 
من احلذر الشديد من الوقوف عند أبواب السالطني ، وال يعِن هذا أن نقلل ،  هللا تعاىل هو ما قلته لك

من هيبة سلطان هللا تعاىل يف األرض أو احلط من رتبته اليت جعلها هللا تعاىل له ، أو التأليب على 
احلاكم أو التقليل من أمهيته ، ال وهللا العظيم ، وألف ال ، ومن فهم من طريقة أهل السنة هذا األمر فهو  

واليت يعرفها اجلميع  ,د الذرائع اليت ال ختفى على أحدقرروا هذا من ابب س بل همكاحلمار يف فهمه ، 
هم فقد يضعف عن اإلنكار ، فإن العامل إن استمرأ الدخول على احلكام والتبسط معهم وقبل عطااي

عليهم أو التعاون معهم على الرب والتقوى يف بيان احلق هلم وتصحيح اخلطأ الذي يقعون فيه ، فيكون 
وظلمهم عدال ، وبغيهم على عباد هللا من مجلة حقوقهم ، بل ولرمبا زين هلم يف بعض خطؤهم صوااب ، 

رض بغري احلق ، وهذا منهج قرره أهل العلم رمحهم األحيان ما يقومون به من الظلم واجلور والبغي يف األ
هللا تعاىل ، ولكن ال بد وأن ننبه على أن احرتام احلكام وإنزاهلم منزلتهم وأتليف القلوب عليهم وأمر 
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الناس بطاعتهم أمر حتم على أهل العلم ، وهذا هو منهج الوسطية ، فنحن أنمر الناس بطاعة الوالة ، 
مة ، وال نرض طرفة عني أن ميس احلكام ولو ببنت شفة ، وال أن ينكر عليه ونؤلف عليهم قلوب العا

عالنية ، وحنرم التحرمي القطعي اخلروج على احلكام ، ومننع املنع التام أن يتجرأ أحد على سلطان هللا 
نبغي تعاىل يف األرض ، وأنمر الناس ابلدعاء للحكام ابلصالح واملعافاة ، ولكن ويف اجلانب املقابل ال ي

للعامل أن يدخل عليهم دخول رغب فيما عندهم ، فهذا أمر وهذا أمر ، وأهل السنة مجعوا بني األمرين 
مجعا ال تعارض فيه وال اضطراب ، فعملوا ابألول وحققوه التحقيق الكامل ، وعملوا ابألمر الثاين 

  سطية املنبثق من قوله تعاىلوحققوه التحقيق الكامل ، فلم خيلوا ال هبذا وال هبذا ، وهذا هو منهج الو 
ا  يدا ةا َوَسطاا لِمَتُكونُوْا ُشَهَداء َعَلى النَّاسم َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشهم واعلم أخي  وََكَذلمَك َجَعْلَناُكْم أُمَّ

الداعية أن هذا املنهج املتقرر عند أهل السنة يف حذرهم الشديد من الدخول على احلكام دخول الرغب 
ا قرروه محاية للمقاصد من اخللل ، فإن الداعية ال بد وأن يكون خملصا يف دعوته ، ومع الدخول على إمن

فيحصل اخللل يف  - والعياذ ابهلل -احلكام وابتغاء رضاهم عنه أبي طريق رمبا تنقلب النوااي يف الدعوة 
فإن اإلخالص هو  يف الناس د منها وال تكون مؤثرة فال تكون حمققة املراحتقيق اإلخالص يف الدعوة ، 

 بركة الدعوة ، فالدعوة بال إخالص ال خري فيها ، وهللا أعلم .
التأليف يف العلم الشرعي من أعظم أبواب الدعوة إىل هللا تعاىل ، وال جرم أن بيع الكتب  -: ومنها

قصد الداعية جمرد املؤلفة يف العلم الشرعي أمر ال حرج فيه ، ولكن الذي ينبغي مراعاته هنا أن ال يكون 
الكسب املادي يف التأليف ، فإنه من الدعوة ، والدعوة ال يقبلها هللا تعاىل إال ابإلخالص ، بل ليكن 
مهه األول وجه هللا تعاىل بتأليفه وتقييد املسائل العلمية ، ونفع الناس ابلعلم ، وتصحيح سريهم إىل هللا 

النية يف أتليفها له الدور الكبري يف  ةالح النية واستقامتعاىل ، وهنا تربز مسألة بركة التأليف ، فإن ص
انتفاع الناس هبا ، فكم من الكتب اليت ابتت رهينة رفوف املكتبات ال يلتفت الناس هلا ألن اخللل أصال  

كان يف نية أتليفها ، فال جيوز للداعية إىل هللا تعاىل بتأليف الكتب النافعة أن يكون أول اهتماماته 
فاملغاالة يف الكتب  -:قدار املكسب املادي ، فهذا أمر نرأب ابلدعاة إىل هللا تعاىل عنه ، وعليه بتأليفه م

  ينبغي للداعية إىل هللا تعاىل ورفع أسعارها على الطالب مراعاة للمكسب املادي من ورائها أمر ال
 لنفع به أعظم وأعم يه كلما كان افالعلم مبذول للجميع ، وكلما كان وصوله للناس بطريق ال كلفة ف

أنه  -:وكلما كان األجر فيه من هللا تعاىل أكرب وأكثر ، وهناك ملمح آخر يف هذه املسألة أيضا ، وهو 
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ألنه  رة التأليف ، فهذا أمر حيبط عملهال ينبغي للمؤلف أن يستكثر من التأليف للمدح والثناء عليه بكث
راجيا  ال يقصد إال نفع الناس مبا يكتبعاىل ابلتأليف أن ية إىل هللا تاعمن الرايء والتسميع ، بل على الد

األجر واملثوبة من هللا تعاىل ، فطلب املدح والثناء ابلتكثر من التأليف وإرادة املال ابلقصد األول من 
 األمور اليت ال جتوز يف الدعوة إىل هللا تعاىل ، ألهنا عبادة ، والعبادات ال يقبلها هللا تعاىل إال ابإلخالص

له جل وعال ، واألمر حيتاج إىل حماسبة النفس وكثرة الدعاء وقراءة سري السلف الصاحل يف التعامل مع 
 هذه املداخل الشيطانية على النفس والعقل ، وهللا املستعان يف أول األمر وآخره ، وهو أعلى وأعلم .

عليه بذله للناس جماان من غري إن تعليم العلم الشرعي من األمور الواجبة على العامل ، وجيب  -: ومنها
معاوضة ، فال جيوز للعامل أن يوقف التعليم على أخذ املقابل من األجرة ، فإن هذا األمر ال حيل يف 

  جرة على أعمال العبادة ال جيوز الشرع ، بل هو من كتم العلم املتوعد عليه مبا أنت تعرفه ، وأخذ األ
ولكن إن أعطاه ويل األمر على تعلميه شيئا  (1)"انه أجرا كما يف حديث "واختذ مؤذان ال أيخذ على أذ

من املال من غري اشرتاط فال حرج ، كالرواتب اليت أيخذها املدرسون للعلوم الشرعية ، أو العطااي من 
 نويل األمر على القيام ابلدورات الشرعية ، هذا أمر ال حرج ، والتعفف عنه مع االستغناء عنه أحس

ل يف ابب اإلجارة ، بل هو من ابب الرزق من بيت املال على األعمال الدينية ، فما وهذا ال يدخ وأوىل
بل  نصب ديِن ليس من ابب اإلجارةمأيخذه أئمة املساجد والقضاة واملؤذنون واملعلمون وغريهم ّمن له 

 املال فقط من ابب الرزق ، وهو جائز عند أهل العلم رمحهم هللا تعاىل ، واملهم أن النظر يف التعليم إىل
ّما يقتل النية احلسنة ويفسد رونق العلم ويذهب احلياء من القلوب وّما يسلط العامة على العامل ابلقدح 

 فيه والتثريب عليه ، وهذا أمر معروف عند العامة ، وهللا املستعان .
س هلكة ال جناة للعامل إن كان ذا منصب إال أن يسخر منصبه لعلمه ال العكس ، فإن العك -: ومنها

وأي هلكة ، أن يسخر العلم للمنصب ، هذا وهللا هو الطامة الكربى ، وقد ابتلت األمة اإلسالمية 
واليت جعلت علمها مسخرا ملناصبها ، فال يقول من العلم إال ما خيدم  بكثري من هذه النماذج التافهة ،

وال ورد ، بل ولرمبا محله حب  منصبه ، وأما ما يتعارض مع بقائه يف منصبه فال تراه يتعرض له يف صدر
املنصب على الكذب يف الدين واجملامالت على حساب احلق بسبب حب املنصب ، فاملنصب للعامل 

                                                 
ة ، ابب أخذ األجر على التأذين ( يف الصال531صالة يف متام ، وأبو داود رقم )( يف الصالة ، ابب أمر األئمة بتخفيف ال468رواه مسلم رقم )حديث صحيح   (1)

 يف األذان ، ابب اختاذ املؤذن الذي ال أيخذ على أذانه أجراا . 23/  2والنسائي 
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وأعظم املناصب وأكرب فتنة ال ينجو منها إال من أراد هللا تعاىل به خريا ، والسالمة منه ال يعدهلا شيء ، 
شاد ، فليست املناصب هي اليت تشرف العامل ، بل الفضائل هو منصب الدعوة والتعليم والنصح واإلر 

 نبيه ، فالعز ابلعلم ال ابملنصب شرف العامل والداعية إىل هللا تعاىل إمنا هو يف علمه الذي حيمله بني ج
والعز ابلطاعة وقول احلق واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ال يف اجملامالت واملداهنات اليت ما أنزل هللا 

من سلطان ، واملناصب هي اليت تشرف ابلعلماء ال العكس ، والكراسي الدوارة هلا الشرف تعاىل هبا 
هي أن جيلس عليها العامل ، ال العكس ، فال يزال العامل يف منعة وسالمة ما كان حب العلم والتعليم 

وهو  ونفع الناس وقصد رضا الرب جل وعال هو املقدم يف قلبه ، وهو احملبوب األول على كل شيء ،
وأما إن حتقق العكس من ذلك فناهيك عن الفساد الذي  املقصود األول يف سريه إىل هللا تعاىل ،

سيكون يف البالد والعباد ، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم ، فاملنصب أمانة كبرية ومحالة ثقيلة 
ا ، وأعِن هبا املناصب الدينية ، فإن وفتنة خطرية ال يسلم منها إال املوفقون ّمن أراد هللا تعاىل هبم خري 

فمن سلمه هللا تعاىل  الفخر ابلعلم والتباهي به أعظم وأكرب من الفخر والتباهي ابملال والسلطان واجلاه ،
منه فقد أراد هللا تعاىل به خريا ، ولذلك فقد جعل هللا تعاىل للمنصب والتمكني يف األرض واجبات ال 

نَّاُهْم يفم اأْلَْرضم أَقَاُموا الصَّاَلَة َوآتَ ُوا الزََّكاَة   السالمة ، قال تعاىلبد من القيام هبا ملن أراد  كَّ الَّذميَن إمن مَّ
ْلَمْعُروفم َونَ َهْوا َعنم اْلُمنَكرم َوَّللمَّم َعاقمَبُة اأْلُُمورم  يسهل ، وإيتاء الزكاة قد يسهل  فإقام الصالة قد  َوأََمُروا ابم

والنهي عن املنكر قد يثقل على كثري من أهل املناصب ، ال سيما إن كان املنكر ولكن األمر ابملعروف 
 ر عليهم قد يهدد املنصب ابلزوال فإن اإلنكامن بعض علية القوم حسبا وماال وجاها وملكا ، صدر 

م وقليل من خياطر مبنصبه ، حىت ولو كان من أهل العلم ، إال النوادر من الناس ، وهللا نعم املوىل ونع
 ه ، ومن أهانه وأذله فال معز له النصري ، وامللك والعز بيده جل وعال ، فمن أعزه هللا تعاىل فال مهني ل

فالعز بيده سبحانه ، ال مالك له إال هو ، فليس العز يف منصب وال مال وال حسب وال جاه وال ملك 
وعال ، فمن أراد له العزة فوهللا  وال سلطان وال ولد وال عشرية وال قوة وال سالح ، وإمنا العز بيده جل

العظيم لو جيتمع من أبقطارها على إذالله ملا قدروا ، ومن أراد له الذلة واملهانة فوهللا العظيم لو جيتمع 
يؤيت  , لقدرة النافذة واملشيئة الشاملةمن أبقطارها على إيصال العزة له ملا قدروا ، وهللا له القوة الكاملة وا

 نزع امللك ّمن يشاء ، ويعز من يشاء ويذل من يشاء ، وهو أعلى وأعلم.امللك من يشاء وي
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أن الدعوة من العبادات اليت ال تقبل إال ابإلخالص هلل تعاىل ، فعلى  -:واملهم الذي نريد إثباته هنا هو 
نزكي  الداعية إىل هللا تعاىل حماسبة نفسه دائما ، عسى هللا تعاىل أن ينجينا من حظوظ نفوسنا ، وحنن ال

أنفسنا ، ال وهللا ، بل حنن واقعون يف بعض ذلك ، ولكن على العبد أن حيذر نفسه وإخوانه من هذه 
ومع احملاسبة والتوبة والتذكري والتعاون على الرب والتقوى نصل إبذن املزالق الشيطانية واملداخل اإلبليسية ، 

 هللا تعاىل إىل بر النجاة والسالمة ، وهللا أعلى وأعلم .
 .واليقني تنال اإلمامة يف الدين  ابلصرب -: لقاعدة اخلامسةا

ةا   هذا أمر معلوم من الدين عند أهل البصرية ابلضرورة ، كما قال تعاىل -:أقول  ُهْم أَئممَّ ن ْ َوَجَعْلَنا مم
اَيتمَنا يُوقمُنو  ا َصبَ ُروا وََكانُوا ِبم َْمرماَن َلمَّ صربوا عن الدنيا: وكذلك قال قال قتادة وسفيان: ملا   نيَ ْهُدوَن أبم

احلسن بن صاحل. قال سفيان: هكذا كان هؤالء، وال ينبغي للرجل أن يكون إماما يُقَتدى به حىت 
، قال  يتحامى عن الدنيا.قال وكيع: قال سفيان: ال بد للدين من العلم، كما ال بد للجسد من اخلبز

أوامر هللا وترك نواهيه وزواجره وتصديق رسله  ابن كثري رمحه هللا تعاىل ) أي: ملا كانوا صابرين على
واتباعهم فيما جاؤوهم به، كان منهم أئمة يهدون إىل احلق أبمر هللا، ويدعون إىل اخلري، وأيمرون 

أئمة يقتدى هبم يف اخلري ملا اتبعوا الشرع ابطنا وظاهرا وصربوا على  فهمابملعروف، وينهون عن املنكر( 
نسأل هللا تعاىل مبنه وكرمه أن وجاهدوا يف هللا تعاىل حق جهاده ،  بيل دعوهتم ،املتابعة وأذى اخللق يف س

وهو  اليقني  -:يوفقنا ملا فيه اخلري والصالح ، فهما صفتان ال تنال اإلمامة يف الدين إال هبما ، أوهلما 
ة وال شهوة وال رسوخ العلم يف القلب ، وتقرره فيه التقرر الكامل ِبيث ال خيالطه ريب وال شك وال شبه

مغالطة ، وهذا ال يكون إال إن كان العلم دخل للقلب عن طريقه الصحيح ، فالعلم الصحيح هو الذي 
يوجب طمأنينة القلب وراحة البال ويقني الروح بصحته ، فإن العلم الشرعي املؤصل على الكتاب 

َأاَل بمذمْكرم  عاىل ، وقد قال تعاىلوالسنة وفهم سلف األمة نوع من ذكر هللا تعاىل ، فالعلم من ذكر هللا ت
فالعلم الصحيح هو الذي يورث اليقني يف القلوب ، فأهل هذه القلوب آمنوا مبا  اَّللَّم َتْطَمئمنُّ اْلُقُلوب

آمنوا بذلك إمياان  له وكتبه وابليوم اآلخر وابلقدر جيب اإلميان به شرعا كاإلميان ابهلل تعاىل ومبالئكته ورس
من الزلل واخللل ، بل هو راسخ يف القلوب أعظم من رسوخ اجلبال الرواسي يف األرض ،  يقينيا خاليا

وآمنوا يقينا مبوعود هللا تعاىل هلم ابلتمكني والنصر وتيقنوا أنه ال فالح هلم وال سعادة وال جناة إال مبتابعة 
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تيقنوا أن ما جاء به حممد و   األقوال واألعمال واالعتقادات حممد صلى هللا عليه وسلم ابطنا وظاهرا يف
صلى هللا عليه وسلم هو اخلري كله والرب كله وأنه ال طريق للجنة إال يف األخذ به ، كل ذلك قد آمنوا به 
اإلميان اليقيِن القطعي ، وآمنوا مبا أخربت به الرسل عن رهبا مبا أعده تعاىل ألهل طاعته من أصناف 

ألهل معصيته من العذاب األليم والنكال الكبري ، فهم ال النعيم وألوان الثواب واخلري ، وما أعده 
فال يبنون علمهم على  ن األدلة املفيدة لليقني والقطع أيخذون العلم إال من الكتاب والسنة ، أي م
فأول درجات اإلمامة يف الدين صحة العلم ، ورسوخه يف عقل وال على رأي وال على شبهة وال شهوة ، 

فأهل البدع على متلف أصنافهم وتنوع بدعتهم ليسوا أبئمة يف الدين ، ألن  -:القلب ، وبناء عليه 
العلم الذي معهم مل ينب على الدليل واهلدى ، وإمنا بِن على اخلرافة واهلوى ، بل إن الواحد منهم يشك 

ل وأنت تعرف ما نقله أه عد املنطقية الفاسدة نقال وعقال فيما معه من العلم ّما حصله من تلك القوا
العلم عن الغزايل واجلويِن والرازي والشهرستاين وغريهم ّمن بلغ يف علم املنطق املبلغ الكبري ، فكيف  

تلك العلوم اليت أفنوا فيها حياهتم ، وقطعوا يف حتصيلها زهرة أعمارهم ؟ كيف كانت  معكانت حاهلم 
جنبات صدورهم ، بل قال أهل  حاهلم معها ؟ ال جرم أهنم كانوا يف شك عظيم ّما حيملونه من العلم بني

أكثر الناس شكا عند املوت هم أهل الكالم املذموم ، أي الذين تعلموا العقيدة على مذاهب  -:العلم 
الفالسفة ، فأين اليقني من هؤالء املساكني ، فال يقني إال ابلعلم الصحيح املتفق مع الكتاب والسنة 

لدين هم أهل العلم الصحيح ، املبِن على األدلة ويكون على فهم سلف األمة ، فأهل اإلمامة يف ا
أملَْ تَ َر َكْيَف   املفيدة لليقني ، فاليقني أمر كبري ال يستطيع القلم احلسري أن يستجمع أطرافه ، قال تعاىل

َماء َا  َضَرَب اَّلِلُ َمَثالا َكلمَمةا طَيِمَبةا َكَشَجرٍة طَيِمَبٍة َأْصُلَها اَثبمٌت َوفَ ْرُعَها يفم السَّ نٍي إبممْذنم َرهبِم تُ ْؤيتم ُأُكَلَها ُكلَّ حم
ُرونَ  ن فَ ْوقم اأَلْرضم َما  َوَيْضرمُب اَّلِلُ اأَلْمثَاَل لملنَّاسم َلَعلَُّهْم يَ َتذَكَّ َوَمثُل َكلمَمٍة َخبميثٍَة َكَشَجَرٍة َخبميثٍَة اْجتُ ثَّْت مم

ن قَ َراٍر يُ ثَ بِمُت اَّلِلُ الَّذميَن آَمُنوْا ابم  نَي َويَ ْفَعُل هَلَا مم لُّ اَّلِلُ الظَّالممم َرةم َوُيضم نْ َيا َويفم اآلخم ْلَقْولم الثَّابمتم يفم احْلََياةم الدُّ
قال ابن القيم رمحه هللا تعاىل )ويف هذا املثل من األسرار والعلوم واملعارف ما يليق ويقتضيه   اَّلِلُ َما َيَشاء

لشجرة ال بد هلا من عروق وساق وفروع وورق ومثر علم الذي تكلم به سبحانه وحكمته فمن ذلك أن ا
فكذلك شجرة اإلميان واإلسالم ليطابق املشبه املشبه به فعروقها العلم واملعرفة واليقني وساقها اإلخالص 
وفروعها األعمال ومثرهتا ما توجبه األعمال الصاحلة من اآلاثر احلميدة والصفات املمدوحة واألخالق 

واهلدى والدل املرضى فيستدل على غرس هذه الشجرة يف القلب وثبوهتا فيه هبذه  الزكية والسمت الصاحل
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األمور فإذا كان العلم صحيحا مطابقا ملعلومه الذي أنزل هللا كتابه به واالعتقاد مطابقا ملا أخرب به عن 
قة نفسه وأخربت به عنه رسله صلوات هللا وسالمه عليهم واإلخالص قائم يف القلب واألعمال مواف

لألمر واهلدى والدل والسمت مشابه هلذه األصول مناسب هلا علم أن شجرة اإلميان يف القلب أصلها 
اثبت وفرعها يف السماء وإذا كان األمر ابلعكس علم أن القائم ابلقلب إمنا هو الشجرة اخلبيثة اليت 

تسقيها وتنميها فإذا اجتثت من فوق األرض ماهلا من قرار ومنها أن الشجرة ال تبقى حية إال مبادة 
انقطع عنها السقي أوشك أن تيبس فهكذا شجرة اإلسالم يف القلب إن مل يتعاهدها صاحبها بسقيها  

كل وقت ابلعمل النافع والعمل الصاحل والعود ابلتذكر على التفكر والتفكر على التذكر وإال أوشك أن 
ان واليقني وال سبيل إىل حصول اإلميان تيبس( وقال رمحه هللا تعاىل )فإن القلب ال يطمئن إال ابإلمي

واليقني إال من القرآن فإن سكون القلب وطمأنينته من يقينه واضطرابه وقلقه من شكه والقرآن هو 
احملصل لليقني الدافع للشكوك والظنون واألوهام فال تطمئن قلوب املؤمنني إال به( وقال رمحه هللا تعاىل 

فاليقني هو العاصم إبذن هللا تعاىل من ينهما حصول اإلمامة يف الدين ( )وإذا تزوج الصرب ابليقني: ولد ب
الشبهات ، كما أن الصرب هو العاصم إبذن هللا تعاىل من الشهوات ،كما أفاده ابن تيمية رمحه هللا تعاىل 

سه مراتب يف االقتضاء ، واليقني ال يكون يف القلب إال بعد اجلهد واجملاهدة والصرب واملثابرة ، واليقني نف
لو أخربك اجلمع الغفري أن يف  -:عني اليقني وعلم اليقني وحق اليقني ، وأضرب لك مثال  -:ثالث 

هذا الوادي ماء ، فإنه سيتقرر يف قلبك صحة كالمهم ، ويكون عندك علم اليقني ، أي علما يقينيا أبن 
هذا املاء ؟ واجلواب ، يف هذا الوادي ماء  ولكن هل يقينك هذا سيكون كما لو رأيت أنت بعينك 

ابلطبع ال ، بل سريتفع اليقني عندك ، وهذا هو عني اليقني ، وكيف سيكون يقينك إن شربت منه ؟ ال 
جرم أنه سيكون أعلى وأرفع ، فاألوىل علم اليقني ، والثانية عني اليقني والثالثة حق اليقني ، وقد قال 

نيم  تعاىل نيم    وقال تعاىل َوإمنَُّه حلََقُّ اْلَيقم يمَ  َكالَّ َلْو تَ ْعَلُموَن عمْلَم اْلَيقم نيم ئُ  لَتَ َرُونَّ اجلَْحم   مَّ لَتَ َرُون ََّها َعنْيَ اْلَيقم
عني اليقني  -:علم اليقني ، ورؤيتهما يوم القيامة يقال هلا  -:فالعلم أبن اجلنة والنار موجودة ، يقال له 

 -:حق اليقني ، وأضرب لك مثاال آخر  -:ال له هلما والتنعم بنعيم هذه والتعذيب بتلك يقو ، ودخ
وهو أن إبراهيم عليه الصالة والسالم كان مؤمنا اإلميان القطعي اجلازم أبن هللا تعاىل حييي املوتى ، وال 

بل حنن أوىل ابلشك من إبراهيم  َربِم َأرمينم َكْيَف حُتْيمي اْلَمْوَتى   جرم أنه مل يكن شاكا يف سؤاله ملا قال
يم عليه السالم علم كنه مل يكن شاكا أصال ، ولكن العلم أبن هللا تعاىل حييي املوتى كان عند إبراه، ل
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َربِم   وأراد من ربه تعاىل أن يريه ذلك حىت يرتقى من علم اليقني إىل عني اليقني ، فقالاليقني فقط 
النية على وجه األرض ، ولكن سيزداد يقيننا وحنن نعلم ونتيقن وجود البلد الف أَرمينم َكْيَف حُتْيمي اْلَمْوَتى 

فاليقني يف ذاته يتفاوت ، فاليقني الذي كان عند أيب  -: بوجودها فيما لو رأيناها عياان أببصاران ، إذاا 
بكر رضي هللا عنه ليس كاليقني الذي يف قلب فالن وفالن ، ولذلك وزن إميانه إبميان األمة ، لعظمة 

صحة الدليل الذي به  -: منها ، وهذا اليقني له بواعث كثرية :، رضي هللا عنه اليقني الذي وقر يف قلبه 
حتصل املعلومة يف القلب ، وقد قلت لك سابقا أن العلم ال يكون مثمرا لليقني يف القلب إال إن كان 

عدم معارضته بشبهة أو شهوة ، فإن  -: ومنهاعن طريق الكتاب والسنة على فهم سلف األمة ، 
تعويد  -: ومنهالعلم الصحيح زيغ ، والزيغ يورث الزيغ ، والزيغ يطفئ نور اليقني من القلوب ، معارضة ا

تصديق العلم ابلعمل  -: ومنهاالنفس وأمرها وإلزامها ابلرضوخ والتسليم للنصوص الصحيحة الصرحية ، 
ائب الفاسدة ، تصفية القلوب من الشو  -: ومنها، فإن العمل ابلعلم من موراثت اليقني يف القلب ، 

 ومنهاكمال التعرف على هللا تعاىل مبقتضى أمسائه وصفاته ،   -: ومنهاواليت تكدر صفو مشرب العلم ، 
ثيث يف زايدة اإلميان يف السعي احل -: ومنهاالتأمل والتفكر يف آايت هللا تعاىل الكونية والشرعية ،  -:

دة اإلميان موجبة لزايدة ألدلة ، فإن زايوذلك ابحلرص على حتصيل أسباب زايدته املقررة اب القلب 
 ومنهاقراءة سري السلف الصاحل ،  -: ومنهاواليقني مورث لكمال الثبات على احلق واهلدى ،  ,اليقني

إقفال مسع الرأس والقلب عن مساع كالم أهل الباطل الذي يراد به  -: ومنهاكثرة الدعاء به ،   -:
ه األمور فلن يستقر ك يف قلوب أهل احلق ، فإن من فتح قلبه هلذالتشكيك يف احلق وإاثرة الشبه والشكو 

فإن اجلدل العقيم أو اجلدل عدم اخلوض واجلدال يف األمور املفصولة ابلدليل ،  -:ومنهايف قلبه أمر 
ابلباطل أو اجلدل يف احلق بعدما تبني يكدر صفو اليقني من القلب ، كما هو معلوم ، وهللا املوفق 

ا حتقق اليقني يف القلب فاعلم رمحك هللا تعاىل أن له مثرات جليلة تفوق احلصر ، هبا واهلادي ، وإذ
أن  -: ومنهاحتصل سعادة الدنيا واآلخرة ، فمن هذه الثمرات املباركة لليقني : كمال الثقة ابهلل تعاىل ، 

شكوك والريب لك من الاليقني إذا وصل إىل قلب اإلنسان؛ امتأل قلبه نوراا وإشراقاا، وانتفى عنه أضداد ذ
فيكون القلب مسرتحياا مطمئناا، فريتفع عنه السخط واهلم والغم الذي جيلبه الشك  والشبهات اليت تقلقه

فهو مادة مجيع  , بة إليهوالريب، فيمتأل قلبه حمبة هلل، وخوفاا منه، ورضاا به، وشكراا له، وتوكالا عليه، وإان
اهلدى والفالح يف الدنيا واآلخرة ،  -: ومنهالقيم رمحه هللا ، واحلامل هلا، كما قال ابن ا  املقامات
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  ذا قال هللا عز وجل عن املؤمننيومعلوم أن الفالح هو حتصيل املطلوب، والنجاة من املرهوب، وهل
َرةم ُهْم يُوقمُنو  آْلخم ْن قَ ْبلمَك َوابم َا أُْنزمَل إملَْيَك َوَما أُْنزمَل مم ُنوَن مبم ْن َرهبِممْم َوأُولَئمَك َوالَّذميَن يُ ْؤمم ى مم َن أُولَئمَك َعَلى ُهدا

فيما أخرجه أمحد وابن ماجه  -مرفوعا-وقد جاء عن أيب بكر الصديق رضي هللا عنه  ُهُم اْلُمْفلمُحونَ 
نَي وَ قال " -وابن حبان والبخاري يف األدب املفرد َ َأَحٌد بَ ْعدَ َسُلوا اَّللََّ اْلَيقم نيم أَْفَضَل اْلُمَعافَاَة َفَما أُويتم  اْلَيقم

ْن اْلَعافميَ    ال ابليقني والعافية) ال يتم صالح العبد يف الدارين إ زاد املعادةم" قال ابن القيم رمحه هللا يف مم
ورثه أنه ي -: ومنها ، والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا من قلبه وبدنه( فاليقني يدفع عنه عقوابت اآلخرة

فال تتعلق نفسه هبا، وال يتشبث ُِبطامها، وإمنا يكون زاهداا فيها؛ ألنه يعلم  الزهد يف الدنيا وقصر األمل
أهنا ليست موطناا له، وألنه يعلم أهنا دار ابتالء، وأنه فيها كاملسافر حيتاج إىل مثل زاد الراكب، مث بعد 

االنتفاع  -: ومنها, ذلك جيتاز ويعرب إىل دار املقام، فهو ِباجة إىل أن يشمر إليها، وأن يعمل هلا
ابآلايت والرباهني الدالة على صدق الرسل ، فإن اليقني يورث التحقق واالنتفاع بتلك اآلايت الكونية 

فأهل اليقني هم أهل االنتفاع ابآلايت الكونية   َويفم اأْلَْرضم آاَيٌت لِمْلُموقمنمنيَ   والشرعية ، كما قال تعاىل
فال صرب له ، والصرب يتفاوت يف القلب على حسب تفاوت الصرب ، فإن من ال يقني له  -: ومنها، 

كلما ترقى يف   راتب اليقنياليقني يف القلوب ، فأعظمنا صربا ، هو أعظمنا يقينا ، وكلما ترقى العبد يف م
نََّك الَّذميَن اَل يُوقم   مراتب الصرب ، كما قال تعال فَّ ْ إمنَّ َوْعَد اَّللَّم َحقٌّ َواَل َيْسَتخم أي أنه ال   ُنونَ فَاْصربم

ميكنك أن تصرب إال أبن تتيقن أبن وعد هللا حق ، فأعطاه هنا مفتاح الصرب وهو اليقني ، وأخربه عن 
 -:ومنهاانعدام اليقني من قلوهبم حال الذين ال يوقنون أبن عدم صربهم واستخفافهم إمنا هو بسبب 

انقالب  -:ومنهايقني فإنه ال يضرها ، ت ابل، فإن القضاء إن نزل على قلوب قد اطمأن ءالرضا ابلقضا
ه العبد للبالء هو تصحيح اليقني يف القلب ، فإن أهل اليقني ال  احملن إىل منح ، فإن من أعظم ما يُعمدُّ

ال يتمنونه  كل مبا حيبه من الطعام ، نعم ، هميتربمون من كثرة البالء ، بل يستلذون به كما يستلذ اآل
فإهنم يعلمون أنه من هللا تعاىل فرتضى قلوهبم عن رهبم ويعلمون أنه ّما يكفر أبدا ، ولكنه إن نزل هبم ، 

   -: ومنهاه وحيمدون رهبم عليه ويشكرونه على أن أهلمهم الصرب عليه والرضا ب به عنهم فيستلذون به ،
ْل َعَلى اَّللَّم إمنََّك َعَلى احلَْ   كمال التوكل على هللا تعاىل ، كما قال تعاىل واحلق هنا يراد   قِم اْلُمبمنيم فَ تَ وَكَّ

أنه من أكرب البواعث على العمل ، فإن ختلف العمل يكون بسبب ختلف اليقني  -:ومنها به اليقني ، 
راحة النفس وطمأنينة القلب فيما يفوت  -: ومنهاأو ضعف اليقني ، فكلما قوي اليقني قوي العمل ، 
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وأبقى ،  خريوض عن كل ما يفوت ، فما عند هللا تعاىل من حظوظ الدنيا ، فإنه متيقن أن هللا تعاىل ع
صغر الدنيا أبسرها يف عينيه ، فال يراها شيئا أصال، ألنه موقن ابآلخرة ومبا فيها من النعيم  -: ومنها

وركوب األخطار  ه حيمل صاحبه على مباشرة األهوالأن -: ومنهااملقيم والراحة األبدية واللذة الكاملة ، 
الرب تعاىل ، وهو أيمر ابإلقدام دائما ، فهل يدخل أهل اجلهاد يف ساحات الوغى يف سبيل رضا 

والقتال إال ابليقني يف موعود هللا تعاىل هلم ابلدرجات العلى والنعيم املقيم ، فاليقني حيمل النفس على 
اإلمامة يف  -: ومنها اخلطري طلبا لرضا الرب جل وعال  املخاطرة وعدم الرتدد واإلقدام على األمر الكبري

أنه حيمل صاحبه على اجلد يف طاعة هللا  -: ومنهاالدين كما تقرره قاعدتنا اليت حنن بصدد شرحها ، 
الثبات على احلق الذي تيقنه ، فال يرتاجع  -:ومنها عز وجِل والتشمري واملسارعة واملسابقة يف اخلريات، 

طرد اليأس من القلب ، فأهل اليقني  -: منهاو حىت لو عرض للقتل والتعذيب ، عنه وال يستسلم دونه ، 
ال يعرفون اليأس لكمال ثقتهم يف رهبم وكمال توكلهم عليه وكمال عزميتهم يف حتصيل املطلوب الشرعي ، 

فإن األعمال وإن متاثلت صورها  ,ارتفاع الدرجة عند هللا تعاىلمضاعفة األجور وعظم الثواب و  -:ومنها 
فاوت يف اآلاثر كما بني السماء واألرض وذلك بسبب التفاوت يف اإلخالص يف الظاهر إال بينها من الت

واليقني ، فهذه مجل من مثرات اليقني وقد استفدهتا من موسوعة البحوث واملقاالت اإلسالمية وهذا 
جزى هللا القائمني عليها خري و  ,السبت وفقه هللا تعاىل لكل خري مأخوذ مبعناه من مقال للشيخ خالد

واملهم أن مثرات اليقني كثرية ، ولكن ما ذكرانه هو أمهها ، واعلم رمحك هللا تعاىل أن اليقني كما  اجلزاء ،
اخلطأ يف  -: فمنهاالقلوب ، ومفسدات اليقني كثرية أن له بواعث ومثرات فكذلك له ما يفسده يف 

معارضة  -: هاومن قاعدة العلم على الظنون واألوهامبناء  -: ومنهاسلوك طريق العلم الصحيح ، 
التشكيك يف كل األمور وجعل الشك يف العلم طريقا  -: ومنهاالوحيني ابلعقول والقواعد الفاسدة ، 

كثرة اجلدال يف   -:ومنهاتماع الشبه ، تكديره ابس -: ومنهاللعلم ، كما هو حال أهل الكالم الفاسد ، 
فو اإلميان ابلذنوب واملعاصي ، تكدير ص -: ومنهااحلق ، فهو ابب كبري من أبواب فساد اليقني ، 

وتعليق القلب  تطلع القلب لغري هللا تعاىل -: ومنهاتقدمي رضا املخلوق على رضا اخلالق ،  -: ومنها
ويوهنوهنم،  طني الذين يثبطون عزائم املؤمننيمساع كالم املخذلني، واملثب -: ومنهابغريه جل وعال ، 

عز وجِل املستقيم، فهؤالء الذين َقلَّ يقينهم إذا استمع العبد  وحيثوهنم على القعود عن التزام صراط هللا
وهذا خيالف  رثه قلقاا، وانزعاجاا، واضطراابا منهم؛ فرمبا سببوا له شيئاا من ضعف اليقني، حني ذلك يو 
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 -: ومنهاالركون إىل الدنيا وشهواهتا وملذاهتا ،  -: ومنهااليقني؛ ألن اليقني طمأنينة، وثبات واستقرار ، 
 -: ومنها , ضعف التعبد هلل تعاىل -: ومنهافتح القلب للوساوس الشيطانية ، واليت هي أصل البالء ، 

 ومنهالغفلة عن هللا تعاىل ، صحبة أهل ا -: ومنهاضعف التفكر يف آايت هللا تعاىل الكونية والشرعية ، 
ذفه هللا تعاىل يف قلب من شاء من اخلوف واخلشية من غري هللا تعاىل ، وابجلملة فاليقني أمر رابين يق -:

عباده ، فاحرص على حتقيق أسبابه وتوكل على هللا تعاىل ، وإن من أعظم صفات الداعية أن يكون 
فهذا ابلنسبة للصفة  مة يف الدين إال ابليقني والصربمتصفا هبذه الصفة الطيبة العريقة الكبرية ، فإنه ال إما

والصرب هو حبس النفس  فهي الصرب  -:من صفات اإلمامة  لثانيةالصفة ااألوىل ، وهي اليقني ، وأما 
والصرب من الدين كالرأس من اجلسد ، فال تقوم  ،حتمل األمر الشاق من غري ملل وال ضجر على 

سيما وأن هللا تعاىل قد أخربان أنه قد خلق اإلنسان يف كبد ، يف دينه ودنياه إال ابلصرب ، ال مصاحل العبد
فتغلبه اترة ويغلبها اترة ، فليس من األمور شيء أييت  ألمور وجماهدة يف حتصيلها ،أي يف مكابدة ل

ومن ال صرب له فهو  ,األمور ابليسر يف األعم األغلب ، بل ال بد من التحمل والصرب واحللم يف أغلب
اهدة ، مسكني ، وسيتعب كثريا كثريا يف هذه احلياة ، فال بد من تربية النفس على الصرب والتحمل واجمل

صرب على طاعة هللا تعاىل واحملافظة عليها  تعاىل الصرب إىل ثالثة أقسام :  وقد قسم أهل العلم رمحهم هللا
والقيام هبا خري القيام ، وصرب عن حمارم هللا تعاىل وحبس النفس عنها وهجراهنا وكبح مجاح الشهوة عن 

بد ، فأما األول فبه رضا الرمحن ودخول اجلنان ارتكاهبا ، وصرب على األقدار املؤملة ، وكلها مهمة للع
والصرب على  عذابه وشديد عقابه ، وأليمورفعة الدرجات فيها ، وأما الثاين فبه الفرار من غضب الداين 

وكلها من مهمات املسلم على وجه العموم  وعدم التسخط ، ءاألقدار املؤملة يوجب له الرضا ابلقضا
ن من ال صرب له من الدعاة فإنه يوشك أن يرتك الدعوة أو يكثر فيها والداعية على وجه اخلصوص ، فإ

وهو أمر له وألمته من  ابلصربتشكيه املذهب ألجره ، ولذلك أمر هللا تعاىل نبيه صلى هللا عليه وسلم 
ْ َكَما َصب َ   سيما أهل الدعوة ، ألهنم سلكوا مسلكه يف التعليم والدعوة ، فقال تعاىلبعده ، ال َر فَاْصربم

ُْم  ل هلَّ َن الرُُّسلم َواَل َتْستَ ْعجم ابمُروَن   وأخرب عن عظيم منزلة الصرب فقال تعاىل أُْوُلوا اْلَعْزمم مم َا يُ َوَّفَّ الصَّ إممنَّ
َسابٍ  ابمرمينَ   وأخرب أنه معهم فقال تعاىل  َأْجَرُهم بمَغرْيم حم وأمر نبيه بتبشريهم إن  إمنَّ اَّلِلَ َمَع الصَّ

عوَن   فقالاحتسبوا  ِم َوإمانَّ إملَْيهم رَاجم يَبٌة قَاُلوْا إمانَّ َّللم ُهم مُّصم ابمرميَن الَّذميَن إمَذا َأَصابَ ت ْ رم الصَّ وأخرب أنه  َوَبشِم
ابمرمينَ   حيبهم فقال  وامتدح هللا تعاىل بعض عباده ابلصرب فقال عن أيوب عليه السالم  َواَّلِلُ حيُمبُّ الصَّ
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  َُه َصابمراا نمْعَم اْلَعْبُد إمنَُّه أَوَّابٌ إمانَّ َوَجْدان  وقال تعاىل   ابمرميَن َن الصَّ  َوإممْسَاعميَل َوإمْدرميَس َوَذا اْلكمْفلم ُكلٌّ مِم
ْن َعْزمم اأْلُُمورم   وأخرب عن الصرب أنه من عزم األمور ، فقال تعاىل وكان  َوَلَمن َصبَ َر َوَغَفَر إمنَّ َذلمَك َلمم

من أعظم ما يؤمر به النيب صلى هللا عليه وسلم ، بل كان هو سلوة النيب صلى هللا عليه وسلم  الصرب
َا  فقال تعاىل ْمسم َوقَ ْبَل ُغُروهبم َْمدم رَبِمَك قَ ْبَل طُُلوعم الشَّ ْ َعَلى َما يَ ُقوُلوَن َوَسبِمْح ِبم   وقال تعاىل  فَاْصربم

ي ْن أَنْ َباءم اْلَغْيبم نُوحم ْ إمنَّ اْلَعاقمَبَة تمْلَك مم ْن قَ ْبلم َهَذا فَاْصربم َها إملَْيَك َما ُكْنَت تَ ْعَلُمَها أَْنَت َواَل قَ ْوُمَك مم
نيَ  نََّك الَّذميَن اَل يُوقمُنونَ   وقال تعاىل  لمْلُمتَّقم فَّ ْ إمنَّ َوْعَد اَّللَّم َحقٌّ َواَل َيْسَتخم ْ   وقال تعاىل  فَاْصربم فَاْصربم
َنا يُ ْرَجُعونَ إمنَّ َوْعدَ  ا نُرميَ نََّك بَ ْعَض الَّذمي نَعمُدُهْم َأْو نَ تَ َوف َّيَ نََّك فَإملَي ْ ُْكمم  وقال تعاىل    اَّللَّم َحقٌّ فَإممَّ ْ حلم فَاْصربم

بم احْلُوتم إمْذ اَنَدى َوُهَو َمْكُظومٌ  راا  فَاْصربمْ   وأمره ابلصرب اجلميل فقال تعاىل  رَبِمَك َواَل َتُكْن َكَصاحم َصب ْ
يالا  والصرب اجلميل هو الصرب الذي ال شكوى فيه إال هلل تعاىل ، وأخربه تعاىل أن صربه هذا إمنا هو   مجَم

واملهم أن منزلة الصرب من املنازل الدينية   َولمَربِمَك فَاْصربمْ   من أجل ربه وتبليغ دعوته ، فقال تعاىل
دة أمور الدعوة وال غريها إال هبا ، فإن قلة الصرب مذهبة الكبرية العريقة اليت ال يقدر العبد على مكاب

وذلك أن الداعية إىل هللا تعاىل ال بد وأن  ل إىل انقطاع الداعية عن الدعوة لألجر ومكثرة للشكوى وتؤو 
فليس طريق الدعوة مفروشا يف األعم األغلب ابلورود  د وأن يشدد عليه يف طريق الدعوة يبتلى ، وال ب

بل هو طريق ال بد وأن يواجه الداعية فيه ما واجهه الدعاة من قبله من األنبياء  الراحة ،والرايحني و 
والرسل ، فال بد وأن يواجه اترة ابلتكذيب واترة ابهتام الذات والنيات ، واترة ابلتشكيك يف مصداقية 

ُوا َعَلى   ادعوته ،وأنه ال يريد هبا إال كيت وكيت ، كما قال هللا تعاىل عن الكفار أهنم قالو  اْمُشوا َواْصربم
َتمُكْم إمنَّ َهَذا َلَشْيٌء يُ َرادُ  أي ال يراد به إال أمرا من األمور ، وقد اهتم سيد الدعاة صلى هللا عليه   آهلم

وسلم ابلكذب ورمي ابلبهتان العظيم من أنه كاهن وشاعر وجمنون ، وطرد وأوذي هو وأصحابه وعذبوا 
، فمنهم من قتل ومنهم من سحب على احلجارة احملماة ومنهم من جلد يف هللا تعاىل أشد العذاب 

ابلسياط ومنهم من ماتت أمه وأبوه أمام عينه ، إىل صور كثرية يصعب حصرها ، فال خمرج من هذه 
وكم من داعية فصل من وظيفته وسجن وعذب رب اجلميل ، فالصرب أصل الدعوة البالاي الكبرية إال ابلص

فالصرب الصرب معاشر الدعاة ، هله ، ولكن ابلصرب تنال اإلمامة ويتحقق الفرج ، وابتلي يف عرضه وأ
واعلموا أن العاقبة للمتقني ، والفرج قريب ، والنصر ال يكون إال مع الصرب ، وأن مع العسر يسرا ، وإذا 

 ، قال اشتدت ظلمة الليل اقرتب الفجر ، وإن قوي شد احلبل انقطع ، وال راحة وال سعادة إال ابلصرب
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فبالصرب واليقني تنال اإلمامة يف الدين فقيل ابلصرب عن الدنيا ، وقيل ابلصرب  ) ابن القيم رمحه هللا تعاىل
والصواب أنه ابلصرب عن ذلك كله ابلصرب على أداء فرائض هللا  لبالء ، وقيل ابلصرب عن املناهيعلى ا

الصرب واليقني إذ مها سعادة العبد وفقدمها والصرب عن حمارمه والصرب على أقداره ، ومجع سبحانه بني 
يفقده سعادته فإن القلب تطرقه طوارق الشهوات املخالفة ألمر هللا وطوارق الشبهات املخالفة خلربه 

( فاالبتالء واقع على الدعاة الصادقني ال حمالة ، وال  فبالصرب يدفع الشهوات وابليقني يدفع الشبهات
  األجر ، وقد أخرب هللا تعاىل عن مضاعفة أجر الصابرين مرتني ، فقالخمرج منه إال ابلصرب واحتساب 

َا َصبَ ُروا  رَّتَ نْيم مبم وقد مجع للصابرين ثالثة أمور مل جيمعها لغريهم وهى الصالة منه  أُْولَئمَك يُ ْؤتَ ْوَن َأْجَرُهم مَّ
ابمرميَن الَّ  ته هلم وهدايته إايهم قال تعاىلعليهم ورمح رم الصَّ ِم َوإمانَّ َوَبشِم يَبٌة قَاُلوْا إمانَّ َّللم صم ُهم مُّ ذميَن إمَذا َأَصابَ ت ْ

عونَ  ن رَّهبِممْم َوَرمْحٌَة َوأُولَئمَك ُهُم اْلُمْهَتُدونَ  إملَْيهم رَاجم ْم َصَلَواٌت مِم وقال بعض السلف وقد عزى  أُولَئمَك َعَلْيهم
الصرب ثالث خصال كل خصلة منها خري من على مصيبة انلته فقال مايل ال أصرب وقد وعدين هللا على 

رْبم َوالصَّاَلةم  الدنيا وما عليها، وقد جعل الصرب عوان وعدة وأمر ابالستعانة به فقال  لصَّ  َواْسَتعميُنوْا ابم
بَ َلى  فمن ال صرب له ال عون له ، وقد علق سبحانه النصر ابلصرب والتقوى فقال تعاىل  -:قال السلف 

ُواْ  نَي  إمن َتْصربم َن اْلَمآلئمَكةم ُمَسوِممم َْمَسةم آالٍف مِم ْم َهَذا مُيْدمدُْكْم رَبُُّكم خبم ن فَ ْورمهم وهلذا قال  َوتَ ت َُّقوْا َوأَيُْتوُكم مِم
والصرب جنة عظيمة وحصن حصني من كيد  (1)" واعلم أن النصر مع الصرب النيب صلى هللا عليه وسلم "

ئاا   قال تعاىل, العدو واألمن من ضرره  ُوْا َوتَ ت َُّقوْا اَل َيُضرُُّكْم َكْيُدُهْم َشي ْ ولذلك استحق  َوإمن َتْصربم
م   الصابرون أن تسلم عليهم املالئكة يف اجلنة وثِن عليهم بصربهم ، قال تعاىل الَئمَكُة َيْدُخُلوَن َعَلْيهم

َ
امل

ن ُكلِم اَببٍ  َا َصبَ ْرُُتْ فَنمْعَم ُعقْ  مِم ارم َساَلٌم َعَلْيُكم مبم وألمهية املوضوع فقد أفرده بعض السلف يف  ََب الدَّ
ومن أمجعها وأحسنها كتاب عدة الصابرين وذخرية الشاكرين البن القيم رمحه هللا  مؤلفات مستقلة ،

تعاىل ، فالصرب خري معني على البالء ، وأحصن حصن من التسخط على القضاء ، فالصرب الصرب أيها 
الفضالء ، وكم من الدعاة الذين انقطعوا عن دعوهتم وانقلبت احلال عليهم  الدعاة الكرماء ، واألئمة

 بسبب قلة الصرب وضعف اليقني ، فخصال اخلري املهمة يف الدعوة ال تكون إال مع الصرب كما قال تعاىل
َن ا َل َصاحلماا َوقَاَل إمنَِّنم مم َّن َدَعا إمىَل اَّللَّم َوَعمم نيَ َوَمْن َأْحَسُن قَ ْوالا ّمِم يِمَئُة  ْلُمْسلممم َواَل َتْسَتومي احلََْسَنُة َواَل السَّ

                                                 
رجب احلنبلي يف حديث الباب ، و البن حديث حسن مبجموع طرقه ، بعضه عند أمحد ، وبعضه عند الرتمذي ، وبعضه عند غريه وانظر " جامع العلوم واحلكم "  (1)

 " للسخاوي ، يف حديث " لن يغلب عسر يسرين " ."املقاصد احلسنة
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يمٌ  ٌّ محَم َنُه َعَداَوٌة َكأَنَُّه َويلم َنَك َوبَ ي ْ َي َأْحَسُن فَإمَذا الَّذمي بَ ي ْ لَّيتم هم اَها إمالَّ الَّذميَن َصبَ ُروا َوَما  اْدَفْع ابم َوَما يُ َلقَّ
يمٍ  اَها إمالَّ ُذو َحظٍِ َعظم صرب فيهن مثل الإنَّ من ورائكم أايم الصرب »ال عليه الصالة والسالم وق  يُ َلقَّ

قالوا اي رسول هللا أجر مخسني « قبض على اجلمر للعامل فيهن مثل أجر مخسني يعملون مثل علمه
إنكم ستجدون أثرة شديدة فاصربوا »وقال عليه الصالة والسالم   (2)«أجر مخسني منكم»منهم؟ قال 

وقال الزبري بن عدي :دخلنا على أنس بن مالك فشكوان  (3)«سوله فإين على احلوضحىت تلقوا هللا ور 
 «اتقوا هللا واصربوا فإنه ليس من عام إال والذي بعده أشد منه حىت تقوم الساعة»إليه احلجاج فقال:

رب وقال السلف ) ما وجدان حلو عيشنا إال ابلصرب ( وقال علي بن أيب طالب رضي هللا عنه )أال إن الص
من اإلميان مبنزلة الرأس من اجلسد فإذا قطع الرأس ابد اجلسد( وقال رضي هللا عنه )الصرب على أربع 

فمن اشتاق إىل اجلنة سال عن الشهوات.ومن أشفق من ,  ى الشوق والشفق والزهادة والرتقبشعب عل
سارع إىل اخلريات( النار رجع عن احملرمات.ومن زهد يف الدنيا هتاون ابملصيبات.ومن أرتقب املوت ت

وقال السلف رمحهم هللا تعاىل وغفر هلم ) طوىب ملن غلب بتقواه هواه ، وبصربه الشهوات ( وقالوا ) لو  
كان الصرب من الرجال لكان حليما ( وقال احلسن رمحه هللا تعاىل )الصرب كنز من كنوز اخلري ال يعطيه 

ه هللا تعاىل )ما من عبد وهب هللا له صرباا على األذى هللا إال لبعد كرمي عليه ( وقال إبراهيم التيمي رمح
وصرباا على البالء وصرباا على املصائب إال وقد أويت أفضل ما أوتيه أحد بعد اإلميان ابهلل( وقال ميمون 
رمحه هللا تعاىل )ما انل أحد شيئاا من جسيم اخلري نيب فمن دونه إال ابلصرب ( قال السلف رمحهم هللا 

الصرب احتمال األذى وكظم الغيظ والعفو عن الناس وخمالفة اهلوى وترك األشر والبطر( تعاىل )ويف 
والكالم فيه كثري ، واملهم أن تلكم الصفتني الكبريتني العظيمتني شرط يف بلوغ القمة يف الدعوة واإلمامة 

 إال ابهلل العلي العظيم .يف الدين ، فال إمامة إال ابلصرب واليقني ، وهللا من وراء القصد وال حول وال قوة 
 . زانه وما نزع من شيء إال شانه الما كان الرفق يف شيء إ -:القاعدة السادسة 

وهذه القاعدة نص حديث قاله النيب صلى هللا عليه وسلم ، ففي الصحيح عن عائشة رضي هللا عنها 
زانه وال ينزع من شيٍء إال  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "إن الرفق ال يكون يف شيٍء إال -قالت :

                                                 
الذهيب وذكره الشيخ األلباين رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجة وقال الرتمذي حسن غريب ورواه ابن حبان وصححه ورواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ووافقه  (2)

 .  حل ديث عتبة بن غزوانشاهداا 

( ، وأبو عوانة يف 132( )1059فمن رجال الرتمذي، وهو ثقة. وأخرجه مسلم ) -وهو املروزي -إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخني غري علي بن إسحاق  (3)
 ( من طريق عبد هللا بن وهب، عن يونس بن يزيد7278، وابن حبان )2/302الزكاة كما يف "اإلحتاف " 
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إن هللا رفيق حيب الرفق ، ويعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف ، وما ال يعطي على ما , شأنه 
 " وهو يف الصحيح، وقال عليه الصالة والسالم "من حيرم الرفق حيرم اخلري (1)سواه" وهو يف الصحيح

بن  حدثنا ابن أيب عمر ، ثنا سفيان ، عن عمرو -: وقال الرتمذي (2)وزاد أبو داود " حيرم اخلري كله "
عن ابن أيب مليكة ، عن يعلى بن ّملك ، عن أم الدرداء ، عن أيب الدرداء ، عن النيب صلى هللا  دينار

عليه وآله وسلم قال "من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من اخلري ، ومن حرم حظه من الرفق 
ويف البزار قال رسول هللا  (3).حيحو عيسى : هذا حديث حسن صل أبفقد حرم حظه من اخلري"  قا

إذا  صلى هللا عليه وآله وسلم "ما كان الرفق يف قوم إال نفعهم ، وال اخلرق يف قوم إال ضرهم " وألمحد "
 "والبن حبان "أال أخربكم مبن حترم عليه النار (4)أراد هللا عز وجل أبهل بيت خريا أدخل عليهم الرفق "

 فق من الصفات املهمة يف الداعيةوالر  (1)على كل هني لني قريب سهل "" بلى اي رسول هللا قال  قالوا
وأما النزق والطيش والغضب والعجلة يف اختاذ  بل هو من أكرب األسباب اليت تؤدي إىل جناح الداعية ،

إن كان فيه نفع  من نفعه ، بل ضرره أكرب القرارات وإصدار األحكام ، فإن هذا ال جيدي وال ينفع ،
وحنن نعِن ابلرفق معناه الواسع ، وال نقصد صورة من صوره فقط ، ونعِن به يف كل األمور وليس  أصال

ما كان الرفق " فهو اسم جنس دخلت عليه  يف أمر دون أمر ، فإن النيب صلى هللا عليه وسلم قال "
ق ، وقوله عليه الصالة والسالم الرفاأللف والالم فيفيد االستغراق ، فهذا العموم يدخل فيه كل صور 

هذا العموم يف املواقف " نكرة يف سياق النفي ، وهو يفيد العموم كما تقرر يف األصول ، و "يف شيء
فالرفق مطلوب بكل صوره وخمتلف أشكاله ، يف كل األمور واألحوال ، وال أضر على الداعية  واألحوال 

لتأين واحللم وبعد النظر من أهم ما يطلب أن يتحلى به من فوات الرفق يف أمور دعوته ، فالرتفق وا

                                                 
 ( يف األدب ، ابب يف الرفق .4808( يف اجلهاد ، ابب ما جاء يف اهلجرة ورقم )2478( يف الرب والصلة : ابب فضل الرفق ، وأبو داود رقم )2593رواه مسلم رقم ) (1)

( والبخاري يف "األدب 4809أبو داود )( ، و 75( )2592( ، ومسلم )1431، وهنَّاد يف "الزهد" )8/510وأخرجه ابن أيب شيبة   إسناده صحيح على شرط مسلم (2)
 .وغريهم  (463املفرد" )

( قال : 464« )األدب املفرد»( قال : حدثِن ابن أيب شيبة. والبخاري يف 214وعبد بن محيد ) (6/451وأمحد ) يف الرب ، ابب ما جاء يف الرفق أخرجه الرتمذي (3)
حدثنا ابن أيب عمر. مخستهم عن سفيان بن عيينة ، قال : حدثنا عمرو بن دينار ، عن ابن أيب مليكة ، عن ( قال : 2013و 2002حدثنا عبد هللا بن حممد. والرتمذي )

 يعلى بن ّملك ، عن أم الدرداء ، فذكرته. وقال الرتمذي : هذا حديث حسن صحيح.
(  24427 /40, والرواية األخرى أخرجها أمحد يف املسند )  ال الصحيح، وقال: رواه البزار، ورجاله رج8/19( و أورده اهليثمي يف "اجملمع" 1965أخرجه البزار )  (4)

 . ( وغريهم مع االختالف يف اإلسناد على هشام بن عروة 1/416والبخاري يف األدب الكبري )
ا: هناد 047، رقم 2/216( ، وابن حبان )10562، رقم 10/231) ( وقال: حسن غريب. والطرباين2488 ، رقم4/654) يأخرجه الرتمذ  (1) ( . وأخرجه أيضا

 ( .1263، رقم 2/596)
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الداعية ، فعلى اآلمر والداعية والعامل واملوجه أن يكون أمره ودعوته وتوجيهه مبِن على الرفق واللني ،ال 
رف فيها نربة الشفقة على على النزق واخلرق والعنف والطيش ، فإن الدعوة إىل هللا تعاىل ال بد وأن يع

والتوجيه ابليت ربة الرمحة واحلرص الكامل عليه ، فالكلمة احلانية والنربة املشفقة واملوعظة احلسنة ون ,املدعو
وعلى  النفوس على حمبة الرفق والتأين عظم طرق النجاح والقبول ، وهللا تعاىل قد فطرأ هي أحسن من

التعجل والعنف والقسوة ذلك فعلى الداعية إىل هللا تعاىل االبتعاد كل البعد عن ما يشني دعوته من 
َن اَّللِم لمنَت هَلُْم َوَلْو ُكنَت   ، وردها وعدم قبوهلا ، قال تعاىلاملؤدية إىل التنفري واطراح دعوته  فَبمَما َرمْحٍَة مِم

ْر هَلُْم َوَشاومْرُهْم يفم األَ  ُهْم َواْستَ ْغفم ْن َحْولمَك فَاْعُف َعن ْ ْل َفظًّا َغلميَظ اْلَقْلبم الَنَفضُّوْا مم ْمرم فَإمَذا َعَزْمَت فَ تَ وَكَّ
بُّ اْلُمتَ وَكِملمنيَ  فغلظ التعامل وجفاء القلوب والقسوة يف الكالم والفظاظة يف الدعوة   َعَلى اَّللِم إمنَّ اَّلِلَ حيُم

سبب لردها وبغض الناس هلذا الداعية ، وانصرافهم عنه ، وعدم االكرتاث له ولدعوته ، قال الشيخ 
يعِن من  -أن رجالا من أهل احلسبة -قدمياا  -تعاىل يف شرح رايض الصاحلني )ويُذكر حممد رمحه هللا 

مِر على شخص يستخرج املاء من البئر على إبله عند أذان  -الذين أيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر
إلبل ؛ املغرب، وكان من عادة هؤالء العمال أن حيدوا ابإلبل ، يعِن يُنشدون شعراا من أجل أن ختف ا

ألن اإلبل تطرب لنشيد الشعر، فجاء هذا الرجل ومعه غريه، وتكلم بكالم قبيح على العامل الذي كان 
فشرد الرجل وذهب  -متعباا من العمل وضاقت عليه نفسه فضرب الرجل بعصا طويلة متينة كانت معه

 -رمحه هللا -هابعامل من العلماء من أحفاد الشيخ حممد بن عبد الو  -إىل املسجد والتقى ابلشيخ
وقال: إين فعلت كذا وكذا ، وإن الرجل ضربِن ابلعصا، فلما كان من اليوم الثاين ذهب الشيخ بنفسه 

إىل املكان قبل غروب الشمس، وتوضأ ووضع مشلحه على خشبه حول البئر، مث أذن املغرب فوقف  
رياا، أنت تطلب اخلري يف العمل كأنه يريد أن أيخذ املشلح ، فقال له : اي فالن... اي أخي جزاك هللا خ

هذا، وأنت على خري، لكن اآلن أذن للمغرب، لو أنك تذهب وتصلي املغرب وترجع ما فاتك شيء، 
أمس رجل جلف قام ينتهرين، وقال يل كالماا  يِ وقال له كالماا هيناا، فقال له: جزاك هللا خرياا، مِر عل

قال : األمر ال حيتاج إىل ضرب، أنت عاقل ، مث  سيئاا أغضبِن، وما ملكت نفسي حىت ضربته ابلعصا،
تكلم معه بكالم لني، فأسند العصا اليت يضرب هبا اإلبل مث ذهب يصلي ابنقياد ورضا.وكان هذا ألن 
األول عامله ابلعنف، والثاين عامله ابلرفق ( وأذكر أننا سافران إىل بلد من البالد وزران مسجدا فيها وكان 

خالفات يف بعض األذكار ، وقد حاول مجاعة املسجد جاهدين على نصحه فيها رجل عنده بعض امل
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على ما أخربين  -وتوجيهه ولكن دون جدوى ،والعلة أهنم كانوا يوخبونه يف احلقيقة ، فقد كانت عباراهتم 
كانت حادة ومنفرة ، وما إن أخذته على جانب وأخربته ابحلق يف هذه املسألة وبينت له أنه ال   -هو

عله إال اخلري ، وأنه ال حق هلم يف توجيهه ابلطريقة املنفرة ،إال وسال قلبه بني يدي واستجاب وهلل يريد بف
وكانت عن الصالة  احلمد واملنة ، وأذكر أنِن كنت يف مسجد وبعد الصالة قام رجل إللقاء كلمة ،

عن الصالة ، أعرفهم وأان أعرف أن هناك رجاال يف هذا املسجد يتخلفون  -:وأمهيتها ، ويف آخرها قال 
أبعياهنم ، وال نريد أن نفضحهم ، ولكن إما أن يصلوا وإال صرحنا أبمسائهم... إخل ، ما قال ، وبعد 

ولكن لو أنه مل يقل كالمه األخري لكانت طيبة ، وجراه هللا خريا الكلمة خرجت معه وبينت له أن كلمته 
فكلما كان الداعية أبعد عن التصريح عيد والزجر والو  الكلمة رائعة ، ألنه ال داعي للتوبيخ والتهديد

فاملتخلف عن الصالة عرف األمر ووصلته  ا كانت دعوته أنفع وأقرب للقبول ابألمساء واهتام الذوات كلم
الدعوة فما الداعي إىل التهديد والزجر والوعيد ، فهذا قد ينسف الكالم األول ويقلب املسألة إىل حتدي 

يف غىن عنها ، فإن بعض الدعاة صار من مجلة املنفرين عن الدعوة وهو ال  ، وندخل يف متاهات حنن
يشعر ، ويف هذا اجملال ما رأت عيِن من أهل العلم املعاصرين يف رفقه على املخالفني كسماحة الشيخ 

، والصدور لتوجيهه قابلة  لكالمه مصغية ومنفتحةعبدالعزيز رمحه هللا تعاىل ، ولذلك كانت القلوب 
ولكن الشيخ عبدالعزيز رمحه هللا تعاىل ضرب أروع املثل يف هذا  حة ، والكل فيه خري ورفق ،ومنشر 

ولعظمة الرفق وأمهيته فقد تسمى هللا تعاىل به ،  الدعوة مطلب أساسي يف جناحها فالرفق يف الصدد ،
رفق زين الدعوة فإن من أمسائه الرفيق ، ومن صفاته الرفق ، وصور رفقه جل وعال بعباده ال حتصر ، فال

وطيب معدنه  ومجاهلا ، ورونقها وهباؤها ، وهو ينم عن كبري نفس الداعية وحسن أخالقه ودماثة طبعه ،
، وكمال رمحته وشفقته على إخوانه املدعوين ، وأان أرى وهللا تعاىل أعلم أن الرفق خيتلف ابختالف وفور 

 -:ة أعم وأمشل ، ويدخل يف هذا عدة أمور العلم ، فكلما اتسع العلم كلما كان الرفق أكمل والرمح
الرتفق على املدعوين يف إلقاء الدعوة عليهم ، واختيار أحسن الكلمات اليت تفوح بروائح  -: األول

 .تعشقها األرواح  يف الطرح الدعويحتبها النفوس وتالرمحة والعطف عليهم ، واختيار أحسن الطرق اليت 
ارات اجلارحة ، واأللفاظ النابية ، واألساليب اليت تكسر النفوس وجترح البعد كل البعد عن العب -: الثاين

 الذوات .
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الصرب على ما قد يصدر من املدعوين من التكذيب والسخرية وسوء الفعال واملقال ، والرتفق  -: الثالث
قابلة هبم ، وعدم مقابلة السيئة مبثلها ما استطاع الداعية إىل ذلك سبيال ، بل الداعية يطلب منه م

 السيئة ابحلسنة واجلهل ابحللم والصرب ووفور العلم واحلكمة .
 الرتفق يف التعليم ، وأن يبدأ بصغار العلم قبل كباره مراعيا يف ذلك حالة طالبه وأوقاهتم  -: الرابع

 .عدم إقحامهم يف أمور هي أكرب من قدراهتم اجلسدية أو العقلية  -: اخلامس
انب وخفض اجلناح للمدعوين ، وحماولة كسر احلواجز اليت متنع من  احلرص على لني اجل -: السادس

كمال االنتفاع ابلداعية ، فإن بعض الدعاة يفرض على شخصيته أمورا من اهليبة املصطنعة وهالة من 
ستفادة منه يف فتوى أو استشارة التخويف والذعر حىت يبقى املدعو حيسب له ألف حساب قبل اال

فقد كانت اجلارية أتخذ بيد النيب صلى هللا عليه وسلم وينقاد معها حىت يقضي  وهذا ليس كما ينبغي ،
، ال هيبة اخلوف والذعر واالحرتام والتقدير  هو هيبة احلبحاجتها ، فاألمر أيسر من ذلك ، واملراد إمنا 

 والتسلط ،وهللا املستعان .
 هذا سيأيت له قاعدة خاصة .و  حتديث الناس مبا يعرفون ويفقهون وحتتمله عقوهلم ، -: السابع

على تفهيمه احلق ابلطريق احملبب الرتفق مع املخالف لك يف بيان احلق ابلدليل واحلرص  -: الثامن
والبعد عن عبارات اهتام الذوات والتقبيح الذي ينفر القلوب ، والتجريح الذي يبعد النفوس عن قبول 

 احلق .
 نتهم بال ملل وال ضجر .وإعا الرتفق على أصحاب احلاجات ، -: التاسع
الرتفق على السائلني ، ّمن يريد الفتوى والتعلم ، فإن من حرص على سؤال أهل العلم فإن  -: العاشر

، مع أعد له اجلواب ، ابلرفق واهلويناال أن يساء له ويهان ، حىت وإن كرر سؤاله ف حقه أن يكرم ويعان ،
 .املقصود من تعليمه ، وهللا أعلم تفهيم ، حىت يتحققتبسيط اإلجابة ، وضرب األمثلة ، واحلرص على ال

نقول إىل كل من ويل أمر املسلمني سواء كانت والية عامة أو والية خاصة كن رفيقا  -: احلادي عشر
" اللهم من ويل من أميت شيئا فرفق هبم فأرفق به  يتك فقد قال صلى هللا عليه وسلممبن هم حتت مسئول

إايك معينا هلم على قضاء حوائجهم ، و  فكن (1)ا فشق عليهم فاشقق عليه "ومن ويل من أمر أميت شيئ
                                                 

 من طريق عبد الرمحن بن مهدي 9/43والبيهقي يف "السنن"  (26199واإلمام أمحد يف "املسند" )( ، 1828أخرجه مسلم ) ، إسناده صحيح على شرط مسلم (1)
  . ( من طريقني عن جرير بن حازم9445"األوسط" ) ، والطرباين يف414-4/413وأبو عوانة ( 5 ابن زجنويه يف "األموال" )وأخرجه مطوالا 
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أن متاطل هبم أو تسعى لإلضرار هبم فإن هللا سائلك عن ذلك فإن أحسنت أحسن هللا إليك و إن 
ويف اخلتام أحب أن أذكر  أسأت جازاك هللا على إساءتك مبا تستحق وكنت مذموما يف الدنيا واآلخرة .

رفق النيب صلى هللا عليه وسلم يف دعوته ، فإنه خري من نرتسم خطاه يف الدعوة والعمل مجال من صور 
 -:والتعبد ، فأقول 

يف املسجد مع  بينما حنن -قال :يف الصحيحني من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه  -: منها
قال أصحاُب رسول هللا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، إمْذ جاء أعرايِب ، فقام يبوُل يف املسجد ، ف

فرتكوه  «ال تُ ْزرمُموه ، َدُعوه  » ل رسول هللا صلى هللا عليه وسلمصلى هللا عليه وسلم : َمْه ، َمْه ، فقا
إمنَّ هذه املساجَد ال تصلُح لشيء  » دعاه ، فقال له حىت ابَل ، مث إنَّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

أو كما قال رسول هللا صلى هللا  «لمذمْكرم هللا ، والصالةم ، وقراءةم القرآن من هذا البول والَقَذرم ، إممنا هي 
، وعن أيب  (2)متفق عليه . قال : وأمر رجال من القوم ، فجاء بمَدْلو من ماء ، َفسنَّه عليه , عليه وسلم

مث  س ، فصلَّى ركعتني ه وسلم َجالم هريرة رضي هللا عنه أنَّ أْعَرابِيا دخَل املسجَد ورسول هللا صلى هللا علي
ْرَت  » صلى هللا عليه وسلمترحْم معنا أحدا ، فقال النيِب  قال : اللَُّهمَّ اْرمحِن وحممدا ، وال لقد حَتَجَّ

عا    مث مل يَ ْلَبْث أن ابَل يف انحية املسجد ، فأْسرََع إمليه النَّاُس ، فنهاهم النيبُّ صلى هللا عليه وسلم «َواسم
رميَن ، ُصبُّوا عليه َسْجال من ماء ، أو قال : َذنُواب من ماءإممنا بُعم  »وقال  َعثُوا ُمعسِم رميَن ، ومل تُ ب ْ « ثْ ُتم ُمَيسِم

 ، وهذا من أروع صور الرفق .(1)رواه البخاري 
كان رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم جيلس معنا يف   -قال : رضي هللا عنههريرة عن أيب  -: ومنها

ذا قام قمنا قياما حىت نراه قد َدَخَل بعَض بيوت أزواجه ، فحِدثَنا يوما ، فقمنا حني املسجد حُيِدثنا ، فإم 
قام ،فنظران إمىل أعرايب قد أدركه َفَجَبَذه بردائه ، فحمِر رقَبته ، وكان رمداء خشنا فالتفت إمليه. فقال 

ل أبيك ، فقال رسوُل هللا األعرايب : امحلِن على بعرييَّ هذين ، فإنك ال حتملِن من مالك ، وال من ما
ال ، وأستغفُر هللا ، ال ، وأستغفر هللا ، ال ، وأستغفر هللا ، ال أمحلك حىت  » صلى هللا عليه وسلم

                                                 
ابب ترك النيب صلى هللا عليه وسلم والناس األعرايب حىت فرغ من بوله يف املسجد وابب صب املاء على البول يف  يف الوضوء , 1/278حديث صحيح , رواه البخاري   (2)

يف الطهارة ، ابب ترك  48/  1يف الطهارة ، ابب وجوب غسل البول وغريه من النجاسات ، والنسائي ( 284املسجد ويف األدب ، ابب الرفق يف األمر كله ، ومسلم رقم )
 . التوقيت يف املاء

( يف الطهارة ، ابب األرض يصيبها 380يف الوضوء ، ابب صب املاء على البول يف املسجد ، وأبو داود رقم ) 279و  278/  1رواه البخاري حديث صحيح ,   (1)
 يف املاء .يف الطهارة ، ابب ترك التوقيت  49و  48/  1( يف الطهارة ، ابب ما جاء يف البول يصيب األرض ، والنسائي 147والرتمذي رقم ) البول ،
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قال   -فذكر احلديث  -ال أقيدكها فكل ذلك يقول األعرايب : وهللا  « يَدين من َجْبَذتمَك اليت جبذتِنتُقم 
 مث التفت إملينا  «ه هذين ، على بعري شعريا ، وعلى اآلخر مترا امحل له بعريي » مث دعا رجال. فقال له

مث  ال أقيدكها: وعند النسائي مثله إمىل قوله  أخرجه أبو داود.«.  اْنَصرمُفوا على بركة هللا عز وجل »فقال 
ا إميه فلما مسعنا قول األعرايب ، أقبلن قال : فقال ذلك ثالث مرات، كل ذلك يقول : ال وهللا ال أُقيدك ،

َراعا، فالتفَت إملينا رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم ، فقال  َع كالمي أن ال يربح  »سم عزمُت على َمْن مسَم
مقامه حىت آَذَن له ، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لرجل من القوم : اي فالن ، امحل له على بعري 

 . (2)«انصرفوا » عليه وسلم شعريا ، وعلى بعري مترا ، مث قال رسول هللا صلى هللا
أان والزبرَي  بن أيب طالب رضي هللا عنه قال : بعثِن رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم ، يعن عل -: ومنها

فانطلقنا  «انطلقوا حىت أتتوا َرْوضَة َخاخ ، فإمن هبا ظَعينة معها كتاب ، فخذوه منها  » واملقداَد ، فقال
الرَّوضة ، فإذا حنن ابلظَّعينةم ، فقلنا: َأخرجي الكتاب. قالت: ما معي من   تتعادى بنا خيلُنا حىت أَتينا

نَيَّ الثياَب ، فأخرجْتُه من عمقاصها، قال : فأتينا به النيبَّ صلى  كتاب ، فقلنا : لُتْخرمجنَّ الكتاَب أو لتُ ْلقم
ركني من أهلم مكَة ، خيربُُهم هللا عليه وسلم ، فإذا فيه : من حاطبم بنم أيب بَ ْلتَ َعَة إمىل انس من املش

اي حاطُب ، ما  ». فقال رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم  ببعض أمرم رسولم هللا صلى هللا عليه وسلم
 قريش ، ومل أكْن من أنْ ُفسهم فقال : اي رسول هللا ، ال تعَجْل عليَّ ، إمين كنُت امرءا ُمْلَصقا يف « هذا؟

إمْذ فاتِن ذلك من  -قرابة حَيُْمون هبا أمواهلم وأهليهم مبكَة، فأْحبَ ْبُت  فكان من َمَعَك من املهاجرين هلم
أن أختَّمَذ فيهم يدا حيمون هبا قرابيت، وما فعلُت كفرا ، وال ارتدادا عن ديِن ، وال رضى  -النسب فيهم 

سالم. فقال رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم  ال عمُر : دعِن اي فق « إمنَُّه َقد َصَدَقكم »ابلكفر بعد اإلم
إمنه قد شهد بدرا ، وما  » صلى هللا عليه وسلم ملنافق. فقال رسوُل هللارسول هللا أضرْب ُعُنق هذا ا

قال : فأنزل هللا عز  « اعملوا ما شئتم ، فقد غفرُت لكم يدريك لعل هللا اطَّلَع على أهل بدر ، فقال :
 . (1) ُذوا َعُدوِمي َوَعُدوَُّكْم َأْولمَياءَ اَي أَي َُّها الَّذميَن آَمُنوا ال تَ تَّخم   وجل

                                                 
أيب هالل املدين موىل بِن  يف القسامة ، ابب القود يف اجلبذة ، ويف سنده هالل بن  34و  33/  8( يف األدب ، ابب يف احللم ، والنسائي 4775رواه أبو داود رقم )  (2)

 كعب ، قال الذهيب : ال يعرف .
يف املغازي ، ابب فتح مكة ، وابب فضل من شهد بدراا ، ويف اجلهاد ، ابب اجلاسوس ، وابب إذا اضطر الرجل إىل النظر يف شعور أهل  400/  7رواه البخاري   (1)

املمتحنة يف فاحتتها ، ويف االستئذان ، ابب من نظر يف كتاب من حيذر من املسلمني ليستبني أمره ، ويف استتابة الذمة واملؤمنات إذا عصني هللا وجتريدهن ، ويف تفسري سورة 
( يف فضائل الصحابة ، ابب من فضائل أهل بدر رضي هللا عنهم وقصة حاطب بن أيب بلتعة ، وأبو داود رقم 2494املرتدين ، ابب ما جاء يف املتأولني ، ومسلم رقم )

 ( يف تفسري القرآن ، ابب ومن سورة املمتحنة .3302( يف اجلهاد ، ابب يف حكم اجلاسوس إذا كان مسلماا ، والرتمذي رقم )2651( و )2650)
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ترك الداعية للخري الذي أيمر به، واقرتافه ملا ينهى عنه قبيح يف العقول  -:القاعدة السابعة 
 . والفطرة والشرع

إن من أقبح القبح أن يراك الناس قد اجتهدت يف األمر مبا أنت اترك له ، وأن يراك الناس  -:أقول 
يت عنه ، وهللا إن هذا قبيح جدا ، وقبحه ال يستطيع القلم وال اللسان وصفه ، بل هو مقرتفا ملا هن

َ تَ ُقوُلوَن َما اَل تَ ْفَعُلونَ   ّمقوت أشد املقت ، قال تعاىل َكبُ َر َمْقتاا عمنَد اَّللَّم َأن تَ ُقوُلوا   اَي أَي َُّها الَّذميَن َآَمُنوا ملم
عن ابن عباس أنه قال :   يهذه اآلايت رواايت منها : ما رو  سبب نزولوقد ذكروا يف   َما اَل تَ ْفَعُلونَ 

كان أانس من املؤمنني قبل أن يفرض اجلهاد يقولون : َلَودمْدان أن هللا عز وجل دلنا على أحب األعمال 
إليه ، فنعمل به ، فأخرب هللا نبيه أن أحب األعمال إليه ، إميان به ال شك فيه ، وجهاد أهل معصيته 

فنزلت  انس من املؤمنني وشق عليهم أمره ين خالفوا اإلميان ومل يقروا به .فلما نزل اجلهاد كره ذلك أالذ
وفَ َعلْنا ،  قتَ ْلَنا ، ضَربْ َنا ، طََعنَّا وقال قتادة والضحاك : نزلت توبيخا لقوم كانوا يقولون :  هذه اآلايت .

ُلوَن اْلكمَتاَب أََفالَ َأأَتُْمُروَن ا  وقال تعاىلومل يكونوا فعلوا ذلك ،  ِم َوتَنَسْوَن أَنُفَسُكْم َوأَنُتْم تَ ت ْ ْلربم لنَّاَس ابم
ُلونَ  اي معشر أهل الكتاب، وأنتم  -قال ابن كثري رمحه هللا تعاىل )يقول تعاىل: كيف يليق بكم   تَ ْعقم

وأنتم مع ذلك  لناس بهفال أتمتروا مبا أتمرون اأن تنسوا أنفسكم،  -أتمرون الناس ابلرب، وهو مجاع اخلري
تتلون الكتاب، وتعلمون ما فيه على من َقصر يف أوامر هللا؟ أفال تعقلون ما أنتم صانعون أبنفسكم؛ 

َمْعَمر، عن قتادة يف قوله فتنتبهوا من َرقدتكم، وتتبصروا من عمايتكم. وهذا كما قال عبد الرزاق عن 
ِم َوتَ نْ   تعاىل ْلربم قال: كان بنو إسرائيل أيمرون الناس بطاعة هللا وبتقواه،  َسْوَن أَنْ ُفَسُكْم َأأَتُْمُروَن النَّاَس ابم

ِم   ن جريجوقال اب عز وجل. وكذلك قال السدي. ابلرب، وخيالفون، فَ َعرِيهم هللاو  ْلربم  َأأَتُْمُروَن النَّاَس ابم
لعمَل مبا أيمرون به الناس، فعريهم أهل الكتاب واملنافقون كانوا أيمرون الناس ابلصوم والصالة، َوَيَدُعوَن ا

هللا بذلك، فمن أمر خبري فليكن أشد الناس فيه مسارعة.وقال حممد بن إسحاق، عن حممد، عن عكرمة 
والغرض أن هللا تعاىل  أي: ترتكون أنفسكم ... َوتَ ْنَسْوَن أَنْ ُفَسُكْم   عن ابن عباسأو سعيد بن جبري، 

يف حق أنفسهم، حيث كانوا أيمرون ابخلري وال يفعلونه،  خطئهمعلى هذا الصنيع ونبههم على ذمهم 
وليس املراد ذمهم على أمرهم ابلرب مع تركهم له، بل على تركهم له، فإن األمر ابملعروف معروف وهو 
واجب على العامل، ولكن الواجب واألوىل ابلعامل أن يفعله مع أمرهم به، وال يتخلف عنهم ( وقال تعاىل 
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رمحه هللا قال ابن كثري  َوَما أُرميُد أَْن ُأَخالمَفُكْم إمىَل َما أَنْ َهاُكْم َعْنُه   الصالة والسالم عن شعيب عليه
عنكم، كما قال قتادة: مل أكن ألهناكم عن  وأخالف أان يف السر فأفعله خفية )أي: ال أهناكم عن شيء

ُفاَلانا َفَكلَّْمَتُه قَاَل: إمنَُّكْم لَتُ َرْوَن َأيِنم اَل أَُكلِمُمُه إمالَّ وعن أسامة رضي هللا عنه أنه قميَل َلُه: َلْو أَتَ ْيَت  أمر (
، ُدوَن َأْن أَفْ َتَح اَبابا اَل َأُكوُن َأوََّل َمْن فَ َتَحُه َواَل أَُقوُل لمرَ  رِم ُعُكْم إميِنم أَُكلِمُمُه يفم السِم ُجٍل، َأْن َكاَن َعَليَّ ُأمسْم

ُر  رياا: إمنَُّه َخي ْ ْعَتُه يَ ُقوُل قَاَل أَمم ْن َرُسولم هللام صلى هللا عليه وسلم قَاُلوا: َوَما مسَم ْعُتُه مم ، بَ ْعَد َشْيٍء مسَم النَّاسم
ْعُتُه يَ ُقولُ  ، فَ َيُدوُر َكَما َيدُ  " مسَم ، فَ تَ ْنَدلمُق أَقْ َتابُُه يفم النَّارم َياَمةم، فَ يُ ْلقى يفم النَّارم لرَُّجلم يَ ْوَم اْلقم وُر احلْمَماُر جُيَاُء ابم

ْلمَ  ُع أَْهُل النَّارم َعَلْيهم، فَ يَ ُقوُلوَن: َأْي ُفاَلُن َما َشْأُنَك أَلَْيَس ُكْنَت أَتُْمُراَن ابم ، َوتَ ْنهى َعنم بمَرَحاُه، فَ َيْجَتمم ْعُروفم
ْلَمْعُروفم َواَل آتميهم، َوأَنْ َهاكْم َعنم اْلُمْنكَ  ففي هذا احلديث : وعيٌد  (1)رم َوآتميهم"اْلُمْنَكرم قَاَل: ُكْنُت آُمرُُكْم ابم

ُد على العاملم إذا عصى أعظم من غريه ، كما يضاعف له  شديد ملن خالف قوله فعله ، وأنَّ العذاب ُيَشدَّ
رأيت ليلة أسري يب رجاال تقرض شفاههم مبقاريض من انر ،  األجر إذا عمل بعلمه .ويف احلديث "

خلطباء من أمتك ، أيمرون الناس ابلرب وينسون أنفسهم وهم يتلون فقلت: من هؤالء اي جربيل ؟ فقال: ا
وهللا إن األمر لعظيم ، ونسأل هللا تعاىل اخلالص من هذه اهلوة السحيقة  (1)الكتاب أفال يعقلون "

فكم قد أمران الناس  ا ، فإننا أهل التقصري والتفريط وما أشد هذه القاعدة على قلوبنواحلفرة العميقة ، 
نفعله ، وهنيناهم عما حنن واقعون فيه ، فال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم ، وهلل در من قال  مبا ال

:- 
 ال تنه عن خلق وأتيت مثله    عار عليك إذا فعلت عظيم

وقال ابن مسعود رضي هللا عنه )من كان كالمه ال يوافق فعله فإمنا يوبِمخ نفَسه ( فالعلم إن مل يرتجم إىل 
الفائدة منه ، فعلى طالب العلم كما جيد يف الطلب أن جيد يف العمل فإنه أوىل الناس بقطف  عمل فما

ْم نَ َبأَ   وصف هللا تعاىل من ال ينتفع بعلمه أببشع األوصاف ، فقال تعاىلمثرات علمه ، وقد  َواْتُل َعَلْيهم
َها فَأَتْ بَ َعُه الشَّ  ن ْ َناُه آاَيتمَنا فَانَسَلَخ مم َن اْلَغاومينَ الَّذمَي آتَ ي ْ َا َوَلكمنَُّه َأْخَلَد إمىَل  ْيطَاُن َفَكاَن مم َنا َلَرفَ ْعَناُه هبم ئ ْ َوَلْو شم

                                                 
الزهد ، ابب عقوبة ( يف 2989يف بدء اخللق ، ابب صفة النار ، ويف الفنت ، ابب الفتنة اليت متوج كموج البحر ، ومسلم رقم ) 238/  6رواه البخاري حديث صحيح ,  (1)

 من أيمر ابملعروف وال يفعله .

 ابن حبان يف من حديث أنس بن مالك ، ورواها أيضاا  239و  231و  120/  3هذه الرواية ليست عند البخاري وال مسلم ، وإمنا رواها أمحد يف " املسند "  (1)
 وابن أيب حاُت وابن مردويه من حديث أنس ، وهو رواية حسنة .صحيحه 
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رُْكُه يَ ْلَهث ذَّلمَك َمثَ  ْل َعَلْيهم يَ ْلَهْث أَْو تَ ت ْ ُل اْلَقْومم الَّذميَن اأَلْرضم َوات ََّبَع َهَواُه َفَمثَ ُلُه َكَمَثلم اْلَكْلبم إمن حَتْمم
بُوْا ِبم  ُرونَ َكذَّ ُلوَها   وقال تعاىل  اَيتمَنا فَاْقُصصم اْلَقَصَص َلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَّ ُلوا الت َّْورَاَة مُثَّ ملَْ حَيْمم َمَثُل الَّذميَن محُِم

اَيتم اَّللَّم َواَّللَُّ اَل يَ هْ  بُوا ِبم ُل َأْسَفاراا بمْئَس َمَثُل اْلَقْومم الَّذميَن َكذَّ نيَ َكَمَثلم احلْمَمارم حَيْمم   دمي اْلَقْوَم الظَّالممم
إن هللا تعاىل جعل اهتمام املرء بنفسه وتزكيتها قبل أن يلتفت إىل فاألمر خطري والعاقبة فيه وخيمة ، 

اآلخرين حموراا لإلصالح ، حىت ال يكون الطعن يف سلوكه سبيالا وحجة لآلخرين يتعذر هبا عن عدم 
يعمل بعلمه صار من أكرب الفنت للناس يف البعد عن قبول  وكم من داعية الاالنصياع لألمر أو النهي ، 

الدعوة ، فاهلل هللا أيها الدعاة ابلعمل ابلعلم ، فليكن مهك وحرصك على العمل ابلعلم أكرب من مهك 
 ولكن ال ينفع أحدمها إال ابآلخر مع أن كليهما من األمهية مبكان ،  وحرصك على الدعوة ملا تعلم ،

سيما فيمن الناس انقدة وسهامهم انفذة ، ال زم الكبري الذي ال ينفك ، فإن أنظارفهما متالزمان التال
أنت توجهنا ألمر  -:يقول القول من اخلري وال يعمل به ، فاحلذر احلذر من أن يواجهك أحدهم بقول 

ريا من من اخلري ال نراك فاعال له ، أو نراك حتذران عن األمر الذي أنت واقع فيه ، وهذا أمر سيسمعه كث
يرتك خيالف يف العمل ابلعلم ، فكن أيها الداعية املبارك أول من يلتزم ابألمر الذي يدعو له ، وأول من 

 ك ، عافاك هللا من كل سوء وبالء األمر الذي حيذر منه ، فإن خمالفة ذلك من األمور اليت تقبح ب
علم رمحهم هللا تعاىل أن ترك املعروف أن املتقرر عند أهل ال -:ولكن ال بد وأن ننبه على أمر مهم ، وهو 

وترك  نهي عنه ، فهما عباداتن واجبتان ال يستلزم ترك األمر به، وفعل املنهي عنه ال يستلزم ترك ال
ِم َوتَ ْنَسْوَن أَنْ ُفَسُكْم   إحدامها ال يستلزم ترك األخرى ، وهللا تعاىل ملا قال ْلربم ال يفهم  َأأَتُْمُروَن النَّاَس ابم

ذا أنه عاب عليهم األمر ابملعروف ، وإمنا عاب عليهم نسياهنم ألنفسهم من فعل هذا املعروف ، من ه
وملا قال النيب صلى هللا عليه وسلم يف احلديث املذكور " كنت آمركم ابملعروف وال آتيه وأهناكم عن 

يهم عروف وال عن هناملنكر وآتيه " فهذا العذاب والعقوبة الواردة يف احلديث ليست على أمر الناس ابمل
عن املنكر ، وإمنا هي لرتك العمل ابملعروف والتقحم يف املنكر ، فال يسوغ لتارك فعل املعروف أن يرتك 
األمر بفعله ، ألنه سيرتك واجبني ، الفعل ، واألمر به ، وال يسوغ لفاعل املنكر أن ال ينهى عنه ، ألنه 

ه ، فهذا أمر وهذا أمر ، ولكن الواجب شرعا فعل وترك النهي عن سيقع يف بليتني ، فعل املنكر ،
وترك املنكر والنهي عنه ، لكن إن فوت أحدمها ، فال يسوغ له تفويت الواجب  املعروف واألمر به ،

وويل للذي  ويل للذي ال يعلم  :ضي هللا عنه الثاين ، فانتبه هلذا ابرك هللا تعاىل فيك ، قال أبو الدرداء ر 
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إذا علم العامل ومل يعمل كان كاملصباح يضيء للناس ، » ويروى يف احلديث  .مرات يعلم وال يعمل ، سبع
 .ددت علما كانت احلجة  عليك أوكد كلما از   :سري بن املغلس السقطي  وقال (1)«وحيرق نفسه 

 : هللا وكان السلف رمحهم هللا تعاىل خيافون من تفويت العمل ابلعلم خوفا كبريا حىت قال الشعيب رمحه
ليتِن مل أكتب العلم ، وليتِن أجنو  :ه هللا وقال سفيان الثوري رمح . مل أكن علمت من ذا العلم شيئا تِنلي

قلت : يعِن  .العلم إن مل ينفعك ضرك  :وقال ابن عيينة رمحه تعاىل  .من علمي كفافا  ال علي وال يل 
اي بِن ال »ان أنه كان يقول البنه إن مل ينفعه أبن يعمل به ضره بكونه حجة عليه ، ومن املنقول عن لقم

وقال بعضهم " وعامل بعلمه مل يعملن ، معذب من قبل عباد « تتعلم ما ال تعلم حىت تعمل مبا تعلم 
وأن ال جتعل علمنا علينا وابال ل ابلعلم والتوفيق يف األمر كله الوثن " فاللهم إان نسألك العون على العم

 مد هلل رب العاملني وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه .، وأن ال جتعلنا فتنة للناس ، واحل
 .العلماء هم الدعاة  -:القاعدة الثامنة 

وهذا أمر ال شك فيه ، فإن الدعوة مفتقرة إىل العلم كما قلنا يف بعض القواعد ، فال جيوز الدعوة على 
وة هم أهل العلم مبا يدعون له ،وال اجلهل ، بل الدعوة مبناها على العلم والبصرية ، وعليه فأهل الدع

نعِن بقولنا ) العلماء ( أي من بلغ الرتبة الكبرية يف العلم ، وإمنا نعِن هبم من كان عاملا ابألمر الذي 
يدعو له ، وعارفا به املعرفة الكاملة ، والعلم يتجزأ ، فال جيوز ألحد أن يتكلم فيما ال يعلم ، بل الدعوة 

فال حيل ألحد أن يدعو الناس على اجلهل ، أو يفتيهم ارفني مبا يدعون له ، وقف على أهل العلم الع
، وخطره ال يوصف ، والتفريق بني الدعوة والعلم من البدع احملدثة  ةعلى اجلهل ، هذا أمر مغبته كبري 

 واألقوال املنكرة واملذاهب العفنة ، ومن مفرزات بعض اجلماعات اليت ال تريد الدعوة إال على منهاج
أهل البدع ، فإن العلم الصحيح عدو هلم يف حتقيق مبتغاهم من الناس ، فأرادوا مبكرهم وكيدهم لألمة أن 

وال ،  لعلم ، وهذا أمر منكر وفعل حمرم يفصلوا بني العلم والدعوة ، وجيعلوها ختصصا آخر ال شأن له اب
العامل اإلسالمي وتعددت ولن نوافقهم على ذلك ، بل العلماء هم الدعاة ، وهل كثرت البدع يف 

املخالفات القولية والعملية وفتح ابب الشرك والوثنية إال بسبب تصدر اجلهال للدعوة ، وهل عطلت 
وهل تكلم يف أهل العلم وقدح يف جناهبم الكرمي إال  صفات الرب جل وعال إال بتصدر اجلهال للدعوة ،

ثر القيل والقال وانتشرت الفنت إال ملا تصدر اجلهال ملا تصدر اجلهال منابر الدعوة إىل هللا تعاىل ، وهل ك
                                                 

 إسناد فيه سليمان بن عمرو النخعي وهو كذاب وضاع.احلديث ضعفه اإلمام األلباين رمحه هللا , وقيل أن إسناده فيه   (1)
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فاألمر خطري والعاقبة منه وخيمة ، وال خمرج منه إال ابلرجوع إىل األصل األصيل وهو أن  للدعوة ،
العلماء هم الدعاة ، فال حيق لغري أهل العلم أن يتكلم يف الدعوة إىل هللا تعاىل ،ألن مبناها على العلم 

العلم هم العارفون هبا ، وحيث قصران الدعوة على أهل العلم فنعِن هبم علماء الكتاب وأهل  والبصرية ،
والسنة ، من الذين أخذوا العلم على منهج سلف األمة ، فال حق ألهل اجلهل البسيط وال اجلهل 

لدعوة املركب أن ميتطوا صهوة منرب الدعوة ، والواجب على ويل األمر منعهم من خماطبة الناس يف العلم وا
، بل قد قرر الفقهاء رمحهم هللا تعاىل أنه جيب احلجر على السفيه الذي يتكلم يف العلم مبا ال يعرف 

دورهم يف إفساد علوم  ان ألهل الكالم اليوانين املذمومويهذي يف املسائل ابلتخريف واهلذاين ، وقد ك
قية اليت ختالف املنقول وتناقض املعقول األمة ، فأدخلوا على علوم األمة القواعد الكالمية الفلسفية املنط

فانقسمت األمة إىل ، وحرفوا بسببها نصوص الوعد والوعيد والصفات وتكلم يف ذات الرب جل وعال ، 
وكان حقبة من الزمان ليست ابليسرية  أحزاب وفرق وطوائف كثرية بسبب تصدر اجلهال منرب الدعوة

شرك بتعظيم القبور والتربك برتاهبا وإحياء املوالد اجلاهلية للصوفية وعلمائها الدور الكبري يف انتشار ال
فهل بنيت القباب على القبور وطيف هبا وذبح هلا املخالفة ملا جاء به حممد صلى هللا عليه وسلم ، 

عوة ، وكذلك كان لدعاة الروافض الدور واستغيث هبا من دون هللا تعاىل إال بسبب تصدر اجلهال للد
ورة أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم وسبهم والقدح فيهم وتكفريهم على العموم الكبري يف تشويه ص

إال نفرا يسريا ، وتعظيم آل البيت التعظيم املفضي إىل الشرك ابهلل تعاىل ، وما ذلك إال بسبب تصدرهم 
رهم للدعوة وهم أهل اجلهل واحلماقة وقلة األدب على سادة األمة وعلمائها ، وكذلك كان للخوارج دو 

الكبري يف اخلروج على األمة وسفك دمائها واستحالل دايرها وأعراضها ، وال نزال نعايش تلك اآلاثر 
السيئة إىل اليوم، وما ذلك إال بسبب تصدهم للدعوة وهم أهل اجلهل وسوء الفهم والطيش والنزق ، 

وهي أن  ر هذه القاعدة ،واألمثلة كثرية ، وال حل هلذه املعضالت وال خمرج من تلك البالاي إال بتقري
وال صالح هلذا العامل إال إذا كان يصدر عن  العلماء من أهل السنة واجلماعة هم الدعاة يف احلقيقة ،

علماء أهل السنة رحم هللا تعاىل أمواهتم وثبت أحياءهم ، فاخلري كل اخلري يف تنصيب علماء أهل السنة 
كل الشر يف تقريب علماء البدعة ورفع شأهنم وفتح   والدفاع عنهم ومتكينهم من تعليم الناس ، والشر

الباب هلم على مصراعيه ملخاطبة الناس ، فالعلماء هم الدعاة إىل هللا تعاىل على بصرية وهدى ، وأما 
غريهم فإنه ال يزداد الناس بتنصيبه للدعوة إال العماية واجلهالة والضالل ، قال النيب صلى هللا عليه وسلم 
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ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ، حىت إذا مل   ال ينتزع العلم انتزاعا من قلوب الناس ،" إن هللا تعاىل
اختذ الناس رؤوسا جهاال فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا " متفق عليه ، قال الشيخ  يبق عاملا ،

العارفني ابلكتاب انصر العقل حفظه هللا تعاىل وهو يبني األوجه الدالة على حصر الدعوة يف أهل العلم 
فالعلماء هبذا التعريف:  فعلى هذاحفظه هللا تعاىل ) والسنة واملنتهجني ملنهج أهل السنة واجلماعة قال 

هم الدعاة بداهة، والعلماء هم ورثة األنبياء، واألنبياء هم الدعاة، فأجدر من يتصدر الدعوة بعد 
 :: هم العلماء وذلك-وقد انقضت النبوة وانتهت -األنبياء

فأهل  العلم. والدعوة إمنا تكون ابلعلم: ألهنم ورثتهم. واألنبياء مل يورثوا درمها وال دينارا، إمنا ورثوا هذا أوال
  العلم هم الدعاة.

: العلماء هم حجة هللا يف أرضه على اخللق، واحلجة ال تقوم إال على لسان داعية بفقهه وبعلمه اثنيا
 در الناس ابلدعوة.وبقدوته، فعلى هذا، فالعلماء هم أج

حد : العلماء هم أهل احلل والعقد يف األمة، وهم أولوا األمر الذين جتب طاعتهم، كما قال غري وااثلثا
نُكْم   من السلف يف تفسري قوله تعاىل يُعوْا الرَُّسوَل َوأُْويلم اأَلْمرم مم يُعوْا اَّلِلَ َوَأطم قال جماهد: هم أولوا  َأطم

 وا هم أولوا األمر فواليتهم للدعوة من ابب أوىل.العلم والفقه وإذا كان
، وعلى دنياها وأمنها ؛ ومن ابب  على دينها ، : العلماء هم املؤمتنون على مصاحل األمة العظمىرابعا

 أوىل أن يكونوا هم املؤمتنون على الدعوة وشؤوهنا.
ومصاحلها. وإذا كانوا : العلماء هم أهل الشورى الذين ترجع إليهم األمة يف مجيع شئوهنا خامسا

فمن ابب أوىل أن يكونوا هم أهل الشورى يف  -يف دينها ودنياها -يستشارون يف مجيع مصاحل األمة
 الدعوة وقيادهتا.

 شرف ومنزلة رفيعة، كما قال تعاىل: العلماء هم أئمة الدين، واإلمامة يف الدين فضل عظيم، و سادسا
 ةا يَ ْهُدو ُهْم أَئممَّ ن ْ اَيتمَنا يُوقمُنونَ َوَجَعْلَنا مم ا َصبَ ُروا وََكانُوا ِبم َْمرماَن َلمَّ واإلمامة يف الدين تقتضي ابلضرورة  َن أبم

 اإلمامة يف الدعوة. وما الدين إال ابلدعوة، وما الدعوة إال ابلدين..
ْكرم إمن ُكنُتْم الَ فَاْسأَُلوْا أَْهَل الذِم   ر ابلعلم والدعوة، كما قال تعاىل: العلماء هم أهل الذكر، والذكسابعا

 فعلى هذا هم أهل الدعوة إىل هللا تعاىل.  تَ ْعَلُمونَ 
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ْنُكْم َوالَّذميَن أُوتُوْا اْلعمْلَم َدَرَجاٍت  : العلماء أفضل الناس كما قال تعاىل اثمنا  يَ ْرَفعم اَّللَُّ الَّذميَن آَمُنوْا مم
  وأفضل الناس هو الداعي إىل هللا.

ْن عمَبادمهم اْلُعَلَماء   كما قال تعاىل  أزكى الناس، وأخشاهم هلل،: العلماء هم اتسعا َا خَيَْشى اَّللََّ مم وإذا   إممنَّ
كانوا هم كذلك، فهم األجدر أن يكونوا هم الدعاة على هذه الصفات، وهم األجدر أن يكونوا هم 

 القادة والرواد يف الدعوة.
 عن املنكر ابلعلم واحلكمة، إذا فالعلماء هم الدعاة.: العلماء هم اآلمرون ابملعروف، الناهون عاشرا

: العلماء هم شهداء هللا الذين أشهدهم هللا على توحيده، وقرن شهادهتم بشهادته سبحانه ادي عشراحل
َد اَّلِلُ أَنَُّه اَل إمَلَه إمالَّ ُهَو َواْلَمالَئمكَ   ذا تزكيتهم وتعديلهم، فقال تعاىلوبشهادة مالئكته؟ ويف ه ُة َوأُْوُلواْ َشهم

 ومن كانوا كذلك فهم املؤمتنون على الدعوة، وهم ا أَلْوىَل بقيادهتا ورايدهتا. اْلعمْلمم 
فالعلماء هم أهل هذه اخلصال. وال يلزم أن تتوفر كل هذه اخلصال يف كل عامل،  هذا على وجه العموم ،

الشك أهنم املتميزون هبذه الصفات  -أي العلماء -فالكمال ال يكون إال هلل سبحانه لكنهم يف اجلملة
كالمه حفظه هللا تعاىل ، وما قاله هنا هو ما ندين هللا تعاىل به ونثبته ألهل العلم .ه   ا.اجلديرون هبا (

رحم هللا تعاىل أمواهتم وثبت أحياءهم على احلق والعمل به والدعوة إليه ، واملقصود هنا هو أنه ال صالح 
تزال الدعوة واألمة خبري  الوة أهل العلم ، غفر هللا هلم ، فناس إال إذا توىل الدعألمور الدعوة وال ألمور ال

ما توالها العلماء ، ولكن مىت ما اختل األمر وتوسع الباب حىت يدخل فيه من ليس من أهله فناهيك 
ية وسوء عكل دانسأل هللا تعاىل أن جينبنا وأمتنا   عن الفساد الكثري واألزمة املتفاقمة والفنت املتعاقبة ،

وهللا أعلى وأعلم ، وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه  وبالء إنه ويل ذلك والقادر عليه ،
 وسلم .

 .الدعوة مبناها على حتقيق املصاحل وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلها  -:القاعدة التاسعة 
لحة أو جيلب مبعىن أن ما ال حيقق املص، إن الدين كله مبِن على حتقيق املصاحل ودفع املفاسد  -:أقول 

لصَّاَلحم  املفسدة فإنه ليس من الدين يف صدر وال ورد ، قال أبو العباس رمحه هللا تعاىل )فَإمنَّ اَّللََّ أََمَر ابم
دم  يلم اْلَمَفاسم يلمَها َوتَ ْعطم يلم اْلَمَصالمحم َوَتْكمم لميلمَها( وقال رمحه هللا َوتَ قْ َونَ َهى َعْن اْلَفَسادم َوبَ َعَث ُرُسَلُه بمَتْحصم

)والشريعة جاءت بتحصيل املصاحل وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلها فهي حتصل أعظم  تعاىل
املصلحتني بفوات أدانمها وتدفع أعظم الفسادين ابحتمال أدانمها( وقال ابن القيم رمحه هللا تعاىل )فإن 
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عاش واملعاد، وهي عدل كلها، ورمحة كلها، ومصاحل  الشريعة مبناها على احلكم ومصاحل العباد يف امل
كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور، وعن الرمحة إىل ضدها، وعن املصلحة 
إىل املفسدة، وعن احلكمة إىل العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها ابلتأويل( وقال الشاطيب 

إن ( وقال أيضا )صاحل العباد، ومصاحل العباد إما دنيوية وإما أخرويةرمحه هللا تعاىل )التكاليف مشروعة مل
املعتمد إمنا هو أان استقرأان من (وقال أيضا )وضع الشرائع إمنا هو ملصاحل العباد يف العاجل واآلجل معاا

ة إىل هللا فمراعاة املصاحل واملفاسد يف الدعو  الشريعة أهنا وضعت ملصاحل العباد استقراءا ال ينازع فيه أحد(
تعاىل أصل أصيل وقاعدة راسخة فيها ، وال ميكن ِبال أن يتحقق النفع يف الدعوة إىل هللا تعاىل إن 

واألدلة على هذه القاعدة كثرية ة إىل هللا تعاىل مراعاته ، يعافعلى الد ختلف عنها هذا األصل األصيل ،
ن ُدونم  اىل قوله تع -: فمنهاجدا ال تكاد حتصر ، ولكن نذكر لك أمهها ,  َواَل َتُسبُّوْا الَّذميَن َيْدُعوَن مم

فانظر كيف هنى هللا تعاىل عن سب آهلة املشركني ملا كان سبها يفضي  اَّللِم فَ َيُسبُّوْا اَّلِلَ َعْدواا بمَغرْيم عمْلٍم 
ا إىل املفسدة ، وهو سب الرب جل وعال ، ألن سب آهلة املشركني ال يكون مشروعا إال إن كان حمقق

ْهرم احْلََرامم قمَتاٍل فميهم ُقْل قمَتاٌل فميهم  قوله تعاىل  -:ومنهاللمصلحة ودافعا للمفسدة ,  َيْسأَلوَنَك َعنم الشَّ
ْنُه َأْكبَ ُر عمْنَد اَّللَّم  دم احْلََرامم َوإمْخرَاُج َأْهلمهم مم ت ْ َكبمرٌي َوَصدٌّ َعْن َسبميلم اَّللَّم وَُكْفٌر بمهم َواْلَمْسجم َن  َواْلفم َنُة َأْكبَ ُر مم

 وصدهم املؤمنني عن املسجد احلرامأي أن مفسدة َصدِم املشركني عن سبيل هللا، وكفرهم به،   اْلَقْتلم 
وإخراجهم منه، أكرب من مفسدة قتاهلم يف الشهر احلرام، فتحتمل أدىن املفسدتني لدفع أكربمها ، فال 

مثال على تعارض املفاسد أو تزاحم املفاسد ، فإذا   أبس ابلقتال يف الشهر احلرام يف تلك الظروف. وهذا
كان هناك حمرمان ال ميكن تركهما مجيعاا بل البد من الوقوع يف أحدمها، فريتكب أقلهما إمثاا وأقلهما 
ا، فال يقبل من شخص يف مثل تلك احلالة أن يقول: قتال املشركني يف الشهر احلرام حمرم فال جيوز  توكيدا

ما ترتب على ذلك من أمور، ويتجاهل املضار النامجة من ترك قتاهلم حىت لو كان ترك أن نقاتلهم فيه مه
املقاتلة يؤدي إىل متكني الكفر ابهلل والصد عن سبيل هللا وإخراج املسلمني ومنعهم من التعبد يف املسجد 

لمني ارتكاب احلرام، وتلك بال شك مضار عظيمة إذا ما قورنت بقتاهلم يف الشهر احلرام، لذا جاز للمس
احملظور األصغر لدفع اخلطر األكرب، وهو ما يعرف ابرتكاب أخف الضررين، وإمنا يسمى حمظوراا أو 

ا ابعتبار األصل ,  َما إممْثٌ َكبمرٌي َوَمَنافمُع  قوله تعاىل  -: ومنهاحمرما رم ُقْل فميهم َيْسأَلوَنَك َعنم اخْلَْمرم َواْلَمْيسم
َما لملنَّاسم َوإممْثُُهَما َأكْ  ْن نَ ْفعمهم ويرتك  ابلضرب والشتم والقتل فشارب اخلمر يتعدى على اآلخرين بَ ُر مم
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العبادة، وهي مفاسد عظيمة ال تقاومها املصاحل املزعومة.فهذا مثال على تعارض املصلحة مع املفسدة 
ا لت  ومنهاحرميها ومراعاة األغلب منهما، واملفسدة هنا أغلب، لذا نبههم هللا جل وعال إىل ذلك متهيدا

اي  "ما رواه البخاري يف صحيحه عن عائشة رضي هللا عنها أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال هلا  -:
لنقضت الكعبة فجعلت هلا اببني: ابب  "قال ابن الزبري بكفر  "عائشة، لوال قومك حديث عهدهم 

لم بناء البيت على هذه فانظر كيف ترك النيب صلى هللا عليه وس (1)"يدخل الناس، وابب خيرجون 
الصفة احملبوبة له مراعاة لتحقيق املصاحل ودفع املفاسد وقد ترجم البخاري هلذا احلديث بقوله )ابب من 

ما رواه البخاري  -: ومنهاترك بعض االختيار خمافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا يف أشد منه( 
م يقسم جاء عبد هللا بن ذي اخلويصرة التميمي فقال: عن أيب سعيد قال: بينا النيب صلى هللا عليه وسل

قال عمر بن اخلطاب: دعِن أضرب عنقه.  "ويلك ومن يعدل إذا مل أعدل؟  "اعدل اي رسول هللا، فقال 
دعه فإن له أصحاابا حيقر أحدكم صالته مع صالته وصيامه مع صيامه، ميرقون من الدين كما  "قال 

ضرب نبعض طرق احلديث عند أمحد والطربي: فقال أصحابه: أال  ويف (1)"ميرق السهم من الرمية 
وأخرج مسلم قصة أخرى حنوها عن  (2)"ال أريد أن يسمع املشركون أين أقتل أصحايب  "عنقه؟ فقال 

معاذ هللا أن  "جابر رضي هللا عنه وفيها: فقال عمر: دعِن اي رسول هللا فأقتل هذا املنافق. فقال 
أصحايب، إن هذا وأصحابه يقرءون القرآن ال جياوز حناجرهم ميرقون منه كما  يتحدث الناس أين أقتل

وقد ترجم البخاري للحديث بقوله )ابب من ترك قتال اخلوارج للتألف ولئال  (3)"ميرق السهم من الرمية 
 ينفر الناس عنه( فهنا وجدت مصلحة وهي أتديب املارقني وردع املنافقني، ويقابلها مفسدة نفور الناس

عن الدخول يف اإلسالم، وترويج الشائعات املنكرة على الرسول صلى هللا عليه وسلم ، ودفع هذه 
املفسدة أوىل من حتقيق املصلحة املشار إليها، خبالف ما لو أمنت تلك املفسدة فحينئذ ال يرتك حتقيق 

من " وسلم  قال ملعاذ  لى هللا عليهما رواه البخاري يف صحيحه أن النيب ص -: ومنهااملصلحة املذكورة, 
ويف  (4)"ال إين أخاف أن يتكلوا  "قال: أال أبشر الناس؟ قال  " ل اجلنةلقي هللا ال يشرك به شيئاا دخ
                                                 

 حديث صحيح , رواه البخاري يف كتاب احلج . (1)

 ,مجيعهم من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه . حديث صحيح رواه البخاري "ابب من ترك قتال اخلوارج للتألف وأن ال ينفر الناس عنه" ورواه مسلم , واأللباين (1)

 . من طريق بالل بن بقطر عن أيب بكرةوالطربي ( 20451أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده برقم ) (2)

ا: الن1753، رقم 2/185) ( ، والطرباين1063، رقم 2/740( ، ومسلم )14846، رقم 3/353خرجه أمحد )أحديث صحيح ,  (3) الكربى  يف يسائ( . وأخرجه أيضا
 ( .4819رقم /11( ، وابن حبان )8087، رقم 5/31)

 رواه البخاري ابب "من خص ابلعلم قوماا دون قوم كراهية أن ال يفهموا" ورواه اإلمام أمحد يف مسنده . (4)
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صحيح مسلم أن النيب صلى هللا عليه وسلم أمر أاب هريرة أن يبشر بذلك الناس فلقيه عمر فدفعه وقال: 
ل هللا ال تفعل؛ فإين أخشى أن يتكل الناس، فخلهم ارجع اي أاب هريرة، ودخل على أثره فقال: اي رسو 

فتبليغ الناس هبذه البشارة وإدخال السرور عليهم  (5)"فخلهم  "يعملون. فقال عليه الصالة والسالم 
بذلك مصلحة، واتكاهلم على ذلك وعدم فهمهم وتركهم العمل مفسدة عظيمة، لذا اعتمد رسول هللا 

ما  -: ومنها ذلك وهذا من أكرب األدلة على تقرير هذه القاعدة , صلى هللا عليه وسلم ما رآه عمر يف
رواه مسلم يف صحيحه عن سعد أنه قال: أعطى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رهطاا وأان جالس فيهم 

ىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منهم رجالا مل يعطه وهو أعجبهم إيِل فقمت إ قال: فرتك رسول هللا
أْو  " ن وهللا إين ألراه مؤمناا، قالفساررته فقلت: اي رسول هللا ما لك عن فال يه وسلمصلى هللا عل

ا  فسكت قليالا مث غلبِن ما أعلم منه فقلت: اي رسول هللا ما لك عن فالن فوهللا إين ألراه  "مسلما
ا  "مؤمناا، قال  لك عن فالن  فسكت قليالا مث غلبِن ما أعلم منه فقلت: اي رسول هللا ما "أْو مسلما

ا  "فوهللا إين ألراه مؤمناا، قال  إين ألعطي الرجل وغريه أحب إيِل منه خشية أن يكب  "قال  "أْو مسلما
فانظر كيف ميز النيب صلى هللا عليه وسلم بني األفراد يف العطاء ، وبني أن  (1)"يف النار على وجهه 

بد وأن نقرر أن املصلحة املعتربة هي ما اعتربه ، ولكن ال  سبب هذا التمييز هو مراعاة املصاحل واملفاسد
 أهل العلم ، وليس الباب مفتوحا ألهل األهواء وصغار الطلبة ، بل األمر حيتاج إىل فهم أهل العلم

ونضرب لك بعض الفروع لتوضيح املراد من تقرير هذه القاعدة فأقول وابهلل  رمحهم هللا تعاىل ، الراسخني
  -:تعاىل التوفيق 

لقد قرر أهل السنة رمحهم هللا تعاىل وجوب طاعة احلاكم يف غري معصية هللا تعاىل ، وأنه ال  -: األول
جيوز اخلروج عليه وال نزع اليد من الطاعة إال إن رأينا كفرا بواحا عندان فيه من هللا برهان وغلب على 

لعلم مسالة املصاحل واملفاسد ا الظن االنتصار عليه بال مفاسد أكرب من املصاحل املرجوة ، فهنا راعى أهل
وانتشار  من ذلك إراقة الدماء وضعف الدينفإنه ليس من احلكمة وال من العقل أن نبعده إن كان يلزم 

                                                 
ا: أبو عوانة ( 31حديث صحيح , رواه مسلم يف صحيحه برقم ) (5)  . (4543)برقم ( ، وابن حبان 17)برقم وأخرجه أيضا
}ال يسألون الناس إحلافاا{ ، ويف اإلميان ، ابب إذا مل يكن اإلسالم على احلقيقة وكان على االستسالم أو  يف الزكاة ، ابب قول هللا تعاىل 270/  3البخاري رواه  (1)

( يف السنة ، ابب 4685( و )4684( و )4683ود رقم )( يف اإلميان ، ابب أتلف قلب من خياف على إميانه لضعفه ، وأبو دا150اخلوف من القتل ، ومسلم رقم )
 }قالت األعراب آمنا قل مل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا{ . إلميان ، ابب أتويل قوله عز وجليف ا 104و  103/  8الدليل على زايدة اإلميان ونقصانه ، والنسائي 
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الفوضى يف البلد ، وإخافة السبيل وتضييع احلقوق ، وغري ذلك من املفاسد ، بل بقاؤه خري لألمة من 
املشروع إبقاؤه حة ، لكن إن كانت مصلحة بقائه أكرب فإبعاده واحلالة هذه ، فنحن نرجو يف إبعاده مصل

وحنن نريد يف تنحيته عن منصبه دفع مفسدة ، ولكن إن كان سيلزم منه مفسدة أكرب فاحلكمة هو 
إبقاؤه يف منصبه ، واملهم أن أهل السنة رمحهم هللا تعاىل نظروا إىل مسألة املصاحل واملفاسد يف مسألة 

أن نرى كفرا  -ه عن منصبه ، فال جيوز اخلروج عليه إال هبذين الشرطني :اخلروج على احلاكم وإبعاد
وهللا  ,مفاسد أكرب من املصلحة املرجوة بواحا عندان فيه من هللا برهان ، وأن يغلب على ظننا عدم ترتب

 أعلم .
كان ال يقيمه لقد قرر أهل السنة رمحهم هللا تعاىل أن صالة اجلمعة واجلماعة واحلج واجلهاد إن   -: الثاين

إال إمام املسلمني العام ، وكان فيه شيء من الفسق والفجور ، فإن احلق والواجب هو إقامة هذه األمور 
خلفه ، بل قرر أهل السنة رمحهم هللا تعاىل أنه ال يتخلف عن الصالة خلف إمام املسلمني يف هذه 

سق ظاهر الفسق ، وهو اإلمام الراتب احلالة إال مبتدع ، ولو صلى خلف مبتدع يدعو إىل بدعته ، أو فا
 ,الذي ال ميكنه الصالة إال خلفه ، كإمام اجلمعة والعيدين ، واإلمام يف صالة احلج بعرفة ، وحنو ذلك 

فإن املأموم يصلي خلفه ، عند عامة السلف واخللف . ومن ترك اجلمعة واجلماعة خلف اإلمام الفاجر ، 
يح أنه يصليها وال يعيدها ، فإن الصحابة رضي هللا عنهم كانوا فهو مبتدع عند أكثر العلماء . والصح

يصلون اجلمعة واجلماعة خلف األئمة الفجار وال يعيدون ، كما كان عبد هللا بن عمر يصلي خلف 
بن مسعود رضي هللا ااحلجاج بن يوسف ، وكذلك أنس رضي هللا عنه ، كما تقدم ، وكذلك عبد هللا 

يد بن عقبة بن أيب معيط ، وكان يشرب اخلمر ، حىت إنه صلى هبم الصبح عنه وغريه يصلون خلف الول
!! ويف الصحيح : ما زلنا معك منذ اليوم يف زايدة مرة أربعاا ، مث قال : أزيدكم ؟! فقال له ابن مسعود :

أن عثمان بن عفان رضي هللا عنه ملا حصر صلى ابلناس شخص ، فسأل سائل عثمان : إنك إمام 
الذي صلى ابلناس إمام فتنة ؟ فقال : اي ابن أخي ، إن الصالة من أحسن ما يعمل الناس  عامة ، وهذا

وذلك ألن الشرائع جاءت بتحصيل  ، فإذا أحسنوا فأحسن معهم ، وإذا أساؤوا فاجتنب إساءهتم .
املصاحل وتكميلها ، وتعطيل املفاسد وتقليلها ، ِبسب اإلمكان . فتفويت اجلمع واجلماعات أعظم 

اداا من اإلقتداء فيهما ابإلمام الفاجر ، السيما إذا كان التخلف عنها ال يدفع فجوراا ، فيبقى تعطيل فس
 املصلحة الشرعية بدون دفع تلك املفسدة .
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املتقرر عند أهل العلم رمحهم هللا تعاىل أنه ليس كل ما يعلم يقال ، ولكل مقام مقال وأن من  -: الثالث
لم إن كانت املصلحة يف السكوت عنه ، فليس كل شيء تعلمه البد احلكمة السكوت عن بعض الع

من أن تقوله ، ال ، بل ال يدفعنك للكالم إال املصلحة ، وال يدفعك للسكوت إال جلب املصلحة أو 
دفع املفسدة ، فليس العامل بوقا ينطق مبا يريده الناس أو يشفي غيظ قلوهبم ، أو مبا يهوونه حىت تكون 

، ال ، من قام يف قلبه ذلك فليس بعامل وإن لبس مسوح العلماء فتبليغ العلم ال بد وأن احلظوة عندهم 
 "فيه و يؤخذ مقروان هبذه القاعدة ، أال ترى أن النيب صلى هللا عليه هنى معاذا عن التحديث ابحلديث 

حفظت  -قول:وكان أبو هريرة رضي هللا عنه ي "وحق العباد على هللا أن ال يعذب من ال يشرك به شيئا 
من النيب صلى هللا عليه وسلم وعاءين من العلم ، أما أحدمها فبثثته ، وأما اآلخر فلو بثثته لقطع هذا 
البلعوم . رواه البخاري ، فكان من احلكمة يف حقه أن ال حيدث هبذا النوع من العلم ، ملا فيه من 

 هريرة رضي هللا عنه من ابب حتقيق املصاحل من أيب الفعل املفسدة الكبرية املرتتبة على الكالم فيه ، وهذا
 وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلها ، وهللا أعلم .

ال جرم أن األدلة وردت ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ، والنصوص فيه كثرية وأصل األمر  -: الرابع
ن األمر ابملعروف والنهي عن ابملعروف والنهي عن املنكر أنه يراد حتقيق املصاحل ودفع املفاسد ، فإن كا

املنكر يف زمان من األزمنة أو مكان من األمكنة يلزم منه ترتب مفسدة أكرب من املفسدة اليت نرجو 
زواهلا ، فاحلكمة واملشروع اآلن هو عدم اإلنكار ، ألننا إمنا نريد أن نتلف مفسدة وحنيي مصلحة ، ويف 

ما أن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف هذه احلالة املعينة جتويز اإلنكار يف هذه احلالة قلب األمر ، فب
يفضي إىل مفاسد أكرب وأعظم فاحلق أنه ال جيوز استعماله ، هكذا قرر أهل العلم رمحهم هللا تعاىل .وما 

 صاحل ودفع املفاسد ، وهللا أعلم ذلك إال ألن الدين مبِن على جلب امل
سنة ترك السنة إن كانت الرتك ملصلحة التأليف ، وهذا أمر مهم ال ما قرره الفقهاء من أن ال -: اخلامس

بد وأن يفهمه الدعاة ، فإن كان اإلنسان بني ظهراين دولة تدين مبذهب معني , وهو قادم للدعوة أصال 
، وكان أفراد تلك الدولة ال يسمعون ملن خيالفهم يف املذهب ، وكنت أنت ترى أن من السنة كذا وكذا 

ه أهل هذه الدولة ، فالذي نراه يف حقك أن ترتك هذه السنة من ابب مصلحة التأليف فإن ّما ال يرا
مصلحة التأليف واستماع الدعوة ، أوىل مراعاة من جمرد مصلحة فعل هذه السنة ، وعلى ذلك فاألوىل 

واألوىل ترك  اجلهر ابلبسملة أحياان ملصلحة التأليف ، السيما يف البالد اليت ترى أهنا آية من الفاحتة ،
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القنوت يف الوتر أحياان ملصلحة التأليف , واألوىل ترك ضم اليدين أحياان على الصدر ملصلحة التأليف ، 
واألوىل ترك اجلهر ابلتأمني أحياان ملصلحة التأليف وهكذا ، وما ذلك إال ألن مراعاة مصلحة أتليف 

فعل هذه السنة ، ألن الشريعة جاءت  القلوب واحتاد الصف ، وعدم اخلالف والفرقة أوىل من مراعاة
 بتقرير املصاحل وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلها . وهللا أعلم .

ا إىل مفسدة فإن املشروع تركها ما قرره الفقهاء رمحهم هللا تعاىل من أن السنة إذا أدى فعله -:السادس
ج مثال ، فتقبيل احلجر األسود وما ذلك إال ألن دفع املفاسد أوىل من جلب املصاحل ، كما يف سنن احل

إن أدى إىل الوقوع يف احملرم من املسابة واملشامتة واملدافعة اليت تفضي إىل إيذاء عباد هللا ، فإن كان تقبيل 
 -أعِن ركعيت الطواف  -احلجر يؤدي إىل هذا ، فاملشروع تركه ، وكذلك الصالة خلف مقام إبراهيم 

ىل مفسدة كمزامحة الناس يف الطواف املزامحة الشديدة ، وإيذاء عباد فإن كان فعلها يف هذا احملل يفض إ
هللا تعاىل فاملشروع تركها ، والصالة يف أي بقعة من احلرم ، وكالرمل يف الطواف ، فإن كان يفضي إىل 
االصطدام ابلناس والدفع يف أعجازهم فاتركه ، وغريها من األمثلة كثري ، ودونك هذا الضابط الذي 

 كل سنة يف احلج أدى فعلها إىل مفسدة فاملشروع تركها ( وهللا أعلم .يقول )  
ما كان النيب صلى هللا عليه وسلم يفعله من ختول الصحابة رضي هللا عنهم ابملوعظة كراهية  -:السابع 

 السآمة عليهم ، فال ينبغي اإلكثار على الناس ابملوعظة حىت يصل هبم الواعظ إىل امللل ، بل عليه مراعاة
املصلحة يف املوعظة ، ففي احلديث " كان النيب صلى هللا عليه وسلم يتخولنا ابملوعظة يف األايم كراهية 
السآمة علينا "وهو يف الصحيح ، قال النووي رمحه هللا تعاىل )اعلم أنه ُيستحِب ملن وعَظ مجاعةا أو ألقى 

م، لئال َيضجروا وتذهَب حالوتُه وجاللُته من عليهم عمْلماا أن يقتصَد يف ذلك وال ُيطوِمل تطويالا ميُملُّه
قلوهبم، ولئال َيْكَرُهوا العلَم ومساَع اخلري فيقُعوا يف احملذور ( وروى مسلم يف الصحيح عن عِمار بن ايسر 

" إن طُوَل َصالةم الرَُّجلم َوقمَصَر  اَّلِل صلى اَّلِل عليه وسلم يقولرضي اَّلِل عنهما قال : مسعُت رسول 
ُروا اخلُْطَبَة "ُخْطَبتمهم  الَة واْقصم يلوا الصَّ هم، فأطم ْن فمْقهم : حدث الناس  وعن عكرمة أن ابن عباس قال (1) َمئمنٌَّة مم

كل مجعة مرة فإن أبيت فمرتني فإن أكثرت فثالث مرات وال متل الناس هذا القرآن وال ألفينك أتيت 

                                                 
( ، والبزار 869( ، ومسلم )1556فمن رجال "التعجيل" وأخرجه الدارمي ) -وهو البغدادي - إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الصحيح، غري قريش بن إبراهيم  (1)

وقال : صحيح على شرط  3/393، واحلاكم  3/208( ، والبيهقي 2791( ، وابن حبان )1782( ، وابن خزمية )1642( ، وأبو يعلى )1406يف "مسنده" )
 الشيخني .
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م فتملهم ولكن أنصت فإذا أمروك القوم وهم يف حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثه
فحدثهم وهم يشتهونه وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه فإين عهدت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

جلُس كاَن 
َ

للشيطان فيه نصيب ( وأصحابه ال يفعلون ذلك " رواه البخاري ، وقال الزهري )إذا طاَل امل
  وهللا أعلم .

علم يف الواعظ واملدرس يقوم بعد الصالة مباشرة ليلقي درسه أو ل اللقد اختلفت أنظار أه -: الثامن
ما فاهتا من الصالة ، أو كان هناك مجاعة اثنية ، مع أنه من  موعظته ، وبقي طائفة من املصلني تقضي

املعلوم أن املدرس والواعظ سيلقي الدرس بصوت مرتفع ، ّما قد يوجب التشويش على املصلني ، فهل 
 حرج عليه يف إلقاء موعظته ودرسه ، أو يقدم غريه ؟ واألقرب عندي وهللا أعلم أنه ال يقدم الدرس 

فهاهنا مصلحتان تعارضتا، مصلحة صالة اجلماعة الثانية ومصلحة إلقاء الدرس أو التنبيه على شيء من 
ملسجد مهمات الدين، وال شك أن مصلحة الدرس أعم وأنفع غالباا، وإبمكان املتأخرين الصالة خارج ا

أو أتخري الصالة حلني الفراغ من الدرس ما مل يتضايق وقت الفريضة، ولو أمكن اجلمع بني األمرين كان 
أفضل، كأن تتأخر اجلماعة الثانية أو ينتظر املدرس أو الواعظ حىت يفرغوا، ولكن ملا كان الغالب أن 

ر بعد الصالة األوىل كان إلقاء الناس ال يصربون بل خيرجون سراعاا من املسجد، وأن اجلماعات قد تكث
 ناس بعد الفراغ مباشرة من الصالةالدرس أوىل.هذا وقد كان النيب صلى هللا عليه وسلم أحياانا يعظ ال

وقد يوجد املسبوق الذي يقوم إلكمال صالته وحنوه، ومل ينقل أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان 
رضي هللا عنه قال: صلى بنا رسول هللا صلى هللا ينتظرهم حىت يفرغوا.روى مسلم يف صحيحه عن أنس 

أيها الناس إين إمامكم فال تسبقوين  "عليه وسلم ذات يوم فلما قضى الصالة أقبل علينا بوجهه فقال 
والذي  "مث قال  "ابلركوع وال ابلسجود، وال ابلقيام، وال ابالنصراف، فإين أراكم أمامي ومن خلفي 

قالوا: وما رأيت اي رسول هللا؟ قال  "أيت لضحكتم قليالا ولبكيتم كثرياا نفس حممد بيده لو رأيتم ما ر 
واألحاديث يف هذا املعىن كثرية ، فكان النيب صلى هللا عليه وسلم يقل ما يريد  (1)"رأيت اجلنة والنار"

 ته ، وهللا أعلمالتنبيه عليه ، من غري نظر ملن فاتته الصالة ، وهذا فيه دليل على رجحان ما ذكر 
 واألحاديث اليت تدل على وعظه وتدريسه عقب الصالة مباشرة كثرية واحلمد هلل.وهللا أعلم .

                                                 
 يف السهو ، ابب النهي عن مبادرة اإلمام ابالنصراف من الصالة . 83/  3، ابب حترمي سبق اإلمام بركوع أو سجود ، والنسائي ( يف الصالة 426رواه مسلم رقم )  (1)
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ترك قتل املنافقني فإن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يعلم املنافقني أبعياهنم وأخرب هبم حذيفة  -:التاسع 
ا بن اليمان رضي هللا عنه مع ذلك مل يتعرض هلم بقتل ، وذلك كله خشية أن يتح دث الناس أن حممدا

يقتل أصحابه فيكون هذا الكالم منفراا للناس عن الدين ، فهنا مفسداتن ومصلحتان : فاملفسدة األوىل 
: افتتان الناس عن اإلسالم ونفورهم منه . والثانية : اإلبقاء على املنافقني وترك قتلهم مع أهنم يستحقون 

دفعاا فروعيت ابرتكاب املفسدة الصغرى أشد وقعاا القتل لكفرهم يف الباطن ، لكن املفسدة األوىل 
لكربى املفسدتني ابرتكاب أدانمها . وأما املصلحتان : فاألوىل : أتليف الناس على اإلسالم وهي 
املصلحة الكربى . والثانية : إراحة اإلسالم واملسلمني من املنافقني ودفع شرهم وأذاهم بقتلهم وهي 

 بتفويت املصلحة الصغرى ، وهللا أعلم . الصغرى فروعيت املصلحة الكربى
أحياان تكون املصلحة يف أن ال ترد على أهل البدع ، وال أن تنظر هلم بعني االعتبار وأن  -:العاشر 

فأان  ن الكالم فيما خيصك أنت يف ذاتك حتتقرهم ابلسكوت وصرف النظر عن كالمهم ، السيما إن كا
وكثرة  ان أوىل وأحسن ، فإن الفتنة انر ألذى يف كثري األحيأرى وهللا أعلم أن السكوت عن من انلك اب

الكالم واجلدال فيها ّما يزيد هليبها ، فالرد على أهل البدع وغريهم من املخالفني , من عدم الرد عليهم 
البد وأن يراعى فيه جانب حتقيق املصاحل ودفع املفاسد وليتِن أصرب عن من تكلم فيِن لكان يف ذلك 

ولكنِن قليل الصرب يف هذه املسألة جدا أسأله جل وعال أن يوفقنا وإايكم حلسن القول  خري كثري ،
والعمل ، وأن يفقهنا يف ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا مبا علمنا ، وهللا تعاىل أعلى وأعلم ، وصلى 

 هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم .
 . ة مبوافقة احلق ال كثرة األتباع على غري اهلدىالعربة يف الدعو  -:القاعدة العاشرة 

إن من الناس من يغرت ابلكثرة ،ويرى أن امليزان يف معرفة احملق من املبطل إمنا هو على كثرة  -:أقول 
األتباع ، وهذا ميزان ابطل ، وليس له من األدلة نصيب ، بل األدلة وردت خبالفه ، فعلى الداعية أن 

ه ويشرب إمنا هو موافقة احلق ، فموافقة احلق يف الدعوة هو اهلم األكرب الذي يكون مهه الذي أيكل مع
املبنية على احلق ال بد من مراعاته ، فنحن ندعو للحق ال لنتكثر من األتباع على غري اهلدى ، فالدعوة 

  الكثرة أتباع احلق هو القلة ال واهلدى هي الدعوة الناجحة الباقية وإن قل األتباع فيها ، بل إن عادة
َوَما آَمَن َمَعُه  هذا يف الغالب ، قال تعاىل عن قوم نوح بعد أن مكث فيهم ألف سنة إال مخسني عاما 

ُكورُ   وقال تعاىل  إمالَّ قَلميلٌ  ْن عمَبادمَي الشَّ نمنيَ وَ   وقال تعاىل  َوقَلميٌل مِم ُْؤمم  َما َأْكثَ ُر النَّاسم َوَلْو َحَرْصَت مبم
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 وقال تعاىل   لُّوَك َعن َسبميلم اَّللِم ْع َأْكثَ َر َمن يفم اأَلْرضم ُيضم فال يضر الداعية قلة األتباع إن   َوإمن ُتطم
وال ينفعه  كثرة األتباع إن كان على الضالل والبدعة واملخالفة ، بل ضرر كثرة  كان على احلق واهلدى ،

فعليه وزرها ووزر من عمل هبا إىل يوم  األتباع على غري اهلدى أكرب من نفعهم ، فإن من سن سنة سيئة
مع أن نية الداعية بدعوته تكثري األتباع خلل يف القيامة ال ينقص من أوزارهم شيء ، كما يف احلديث ، 

النية وسوء يف القصد ، فاهلل هللا أيها الداعية احلبيب ابحلرص الكبري على موافقة احلق واتباع الدليل ، 
فالداعية الناجح  لناس أو كرهوك ، قبلوك أو رفضوك أحد ، سواء أحبك ا سواء تبعك أحد أو مل يتبعك

أال ترى إىل قول النيب صلى هللا عليه وسلم " فرأيت  ، هو من وافق يف دعوته احلق ، ولو مل يتبعه أحد
،  (1)ورأيت النيب وليس معه أحد " حديث صحيح النيب ومعه الرجل والرجالن والرهط والرهيط ،

ن األمم قليل ، فال جتعل جناح الداعية مربوط بكثرة أتباعه ومن حيضر عنده من الناس ، وإمنا والناجون م
العربة وامليزان هو موافقة احلق ، وليست اجلماعة املمدوحة من كثرت أعدادها ، بل اجلماعة ما وافق 

حلق واهلدى احلق وإن كنت وحدك ، وكم من الدعاة من جيتمع عنده أالف الناس وليس على شيء من ا
، ولكنه التحريض واحلماس ورفع األصوات والصراخ وهتييج العامة وإشغال الناس ابلقيل والقال 
وقصاصات اجملالت واجلرائد ، والتحديث ابلغرائب من احلكاايت والقصص اليت ال خطام هلا وال زمام ، 

ألصابع ، ولكنه على جادة وكم من الدعاة من ال يكون عنده إال اجلماعة القليلة اليت قد تعد على ا
حرج عليك أن ال يكون عندك إال النفر  احلق والصراط املستقيم ، فإن وافقت احلق يف دعوتك فال

القليل ، وإن مراعاة كثرة األتباع يف الدعوة إىل هللا قد جر بعض الدعاة إىل أن يقول يف دعوته ما يريده 
ي حيبه  الناس ويتعشقونه فيقوله ، حىت يتكثر من الذ الناس ال ما يعرف أنه موافق للحق ، فينظر ما

فليس مهه موافقة احلق ، وهذا األمر إن دخل يف اهتمام الداعية أفسد عليه قلبه ، وكدر عليه  األتباع ،
وأمره ال يزال يف سفال ، وسعيه إىل وابل ، ومل يبال هللا  صفاء نيته ، وذمته األلسنة ، واحتقرته األعني ،

 ثواب له وال أجر ، بل اخليبة واخلسارة يف الدارين ، وهللا تعاىل يعلم خائنة األعني وما تعاىل به ، فال
ختفي الصدور ، نعم ، إن كثر األتباع على احلق واهلدى من غري قصده ابلذات فاحلمد هلل ، وذلك 

لسكوت عن فضل هللا تعاىل يؤتيه من يشاء ، وأما أن يكون التكثر من األتباع على حساب ترك احلق وا
                                                 

لرتمذي يف صفة ميان , وارواه البخاري يف الطب ابب من مل يرق, ويف األنبياء ابب وفاة موسى , ويف الرقاق ابب من يتوكل على هللا فهو حسبه , ورواه مسلم يف اإل  (1)
 القيامة .
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الباطل واجملاملة يف الدين واملداهنة على األمر املشني فهذا أمر ال جيوز ، فنسأل هللا تعاىل أن يطهر قلوبنا 
وأن يكفينا شر النفوس األمارة ابلسوء ، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم ، مث أقول ّما ال يرضيه ، 

  ، والتوفيق منه سبحانه وتعاىل وة ِبلول الربكة من هللا تعاىلإن العربة يف الدع -:أيها الداعية املبارك 
هللا تعاىل حيي هبم األمة كلها  فلرمبا ال يكون قد تبعك على دعوتك إال الواحد أو النفر القليل ، ولكن

بل  ة ، وال تنتفع هبم األمة يف شيء فالعربة ابلكيف ال ابلكم ، وكم من داعية جتتمع عنده اآلالف املؤلف
كونون عالة عليها يف فساد فهمهم ومحاسهم غري املنضبط ، والتوفيق والربكة ال تكون إال يف صالح ي

النية وسالمة املقاصد وتوحيد اهلم على نصرة احلق وداللة الناس على الصراط املستقيم ، وأن تكون 
ىل طريقه ، كثر الغاية ابلقصد األول رضا الرب جل وعال وإحياء دينه يف القلوب ، وهداية الناس إ

واتق هللا تعاىل  األتباع أو قلوا ، فليكن آخر اهتماماتك كثرة األتباع أو قلة األتباع ، واستمر يف العطاء ،
وأحسن الظن به وتوكل عليه ، وصحح الطريق إليه والزم جادة سلف األمة يف العقيدة والعمل والدعوة 

، وقد جرت سنة هللا تعاىل أن احلق عال وإن تطامن وأبشر ابخلري الكثري والثواب اجلزيل منه جل وعال 
ل أول األمر ، والعاقبة للمتقني وال عدوان إال على و يف أول األمر ، وأن الباطل يف سفال وإن تطا

اليت توجب له الوهن واالنقطاع  من املقاصد فطهر قلبك الظاملني واحلمد هلل أوال وآخرا وظاهرا وابطنا ،
رسا يف العقيدة أو الفقه أو حنوها من علوم الشريعة وقل عندك احلضور فاحذر فإن افتتحت د -:وعليه 

اي أخي من إغالقه ، بل واصل واستمر يف العطاء ولو مل حيضر عندك إال واحد ، ما دمت تدرس العلم 
الشرعي واخلري فال تغلقه أو يضيق صدرك من قلة احلضور ، أو تعاقب من حرص على احلضور خبطأ 

فإمنا  ,النفع وابشر ابخلري ، فتحرم احلاضر من أجل من غاب ، واصل يف الدرس واستمر يف من مل حيضر
 ذي عليك وال شأن لك بتقصري غريك عليك هداية الداللة واإلرشاد ال هداية التوفيق واإلهلام ، وقم ابل

ل الزائرون ملوقعك وق وإن افتتحت موقعا للدعوة إىل هللا تعاىل على بصرية وعلم يف الشبكة العنكبوتية ،
فال يضق صدرك وأبشر ابخلري العظيم ، وخدمة الدين هي غاية الشرف ، وأما كثرة الزائرين ملوقعك من 
قلتهم فليست بشيء ، وال تنكسر إن رأيت بعض املواقع يزورها اآلالف ، فإهنا إن كانت على احلق 

ى نعمة هللا تعاىل عليه ،وإن كانت واهلدى فهو حمض توفيق وفضل من هللا تعاىل ، فال حتسد أخاك عل
على غري احلق واهلدى فإمنا هي وابل على أصحاهبا ، وإن رتبت بعض احملاضرات الطيبة يف املوضوعات 
اهلادفة ومل أيتك حلضورها إال القليل من الناس فال حتزن ، وال تيأس ، وأبشر ابخلري ، ألنك قمت مبا هو 
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لوب منه ال تسأل عنه وال حتاسب عليه ، فعليك ابلبذل مطلوب منك ، فتقصري غريك فيما هو مط
والرتتيب والعطاء وما عليك إن مل أيتك أحد ، فإن من األنبياء من أييت يوم القيامة وليس معه من أمته 
أحد ، وهو نيب يوحى إليه ، وعليك ابلتحلي ابلصرب واحللم ، والنجاح عند هللا تعاىل ليس مربوطا بكثرة 

م ، بل مبوافقة احلق واهلدى والدليل ، مع أن األمر لن يبقى على القلة ، كما هو احلال احلضور أو قلته
ابلتجربة ، بل سيفتح الباب ، ويكثر الناس ، واألمر بيد هللا تعاىل ، وقد مسعت من بعض الثقات أن 

ة ، قد ال حيضر الشيخ حممد بن عثيمني رمحه هللا تعاىل يف أول أمره يف التعليم يف اجلامع الكبري بعنيز 
عنده إال الواحد ، بل ورمبا مير وقت الدرس ومل حيضر أحد ، ولكن مل يقبض هللا تعاىل روحه إال وقد 
جتمهر الطالب يف دروسه ابملئات ، بل ابآلالف كما يف درسه يف احلرم ،ويف الدورات الشرعية املقامة يف 

األمر حىت وإن استمر على القلة فال يضر ، ألن  فالتوفيق بيد هللا تعاىل وحده ، مع أناجلامع الكبري ، 
املعترب يف الدعوة إمنا هو موافقة احلق واهلدى ، ال التكثر من األتباع على غري اهلدى ، فهذه القاعدة 
الطيبة يف احلقيقة حتفظ قلب الداعية من ورود املقاصد اليت ال تنبغي ، ودافعة للعطاء واالستمرار يف 

ذن هللا تعاىل ، وهللا من وراء القصد وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم ، وهللا البذل بال انقطاع إب
 أعلى وأعلم وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم .

 . العربة يف الدعوات على احلقائق واملضمون ال على جمرد األمساء -:القاعدة احلادية عشرة 
ز العدول عنه ، فإن هناك من الدعوات اليت عرفت يف العامل اإلسالمي نعم ، وهذا هو احلق الذي ال جيو 

من تسمت ابألمساء الرباقة اخلالبة اليت يسرق القلوب مجاهلا ورونقها ، ورفعت الشعارات اليت تكيد 
بربيقها أهل اإلسالم ، ولكنك إن نظرت إىل مضمون ما ترمي له تلك الدعوات ونظرت إىل أصوهلا 

ها املرادة وجدهتا بعيدة عن احلق واهلدى ، بل هي حرب على الدين ونسف لشريعة رب املقررة ومقاصد
ولكن بعض الدعوات الباطلة إمنا تريد التلبيس ببعض األمساء الرباقة واالنطواء حتت الشعارات العاملني ، 

ر أيها األحبة املقبولة للنفوس لرتويج ابطلها بني العامة من حيث ال يدري عن خبثها أحد ، فاحلذر احلذ
من االخنداع بتلك األمساء الرباقة اليت تسلب القلوب وتسرق العقول جبماهلا ، فالعربة يف الدعوات 
والشعارات إمنا هو على احلقيقة واملضمون ، فال تعطى الدعوة حكما على جمرد األمساء ، بل ال بد من 

يف سالمة عقيدهتا اليت تدعو هلا ، وال بد من النظر يف أصوهلا اليت تنبثق دعوهتا منها ، وال بد من النظر 
موافقتها يف حقيقتها ومضموهنا ملنهج سلف األمة وأئمتها ، وأما إن خالفت ذلك فإهنا تكون من 
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الدعوات الضالة حىت وإن تسمت أبحسن األمساء وأمجل األلقاب ، ولذلك فقد حرص أهل السنة 
بتقعيد قاعدة مهمة يف التسمية ، والقاعدة عندهم واجلماعة رمحهم هللا تعاىل على ضبط هذا الباب 

تقول ) أهل السنة ال ينتسبون يف التسمية إال لإلسالم واإلميان أو ما دل عليه الدليل أو كان ّما مييزهم 
من أعظم ّميزات أهل السنة و عن غريهم من سائر الفرق املخالفة للعقيدة الصحيحة ( ولذلك فإن 

ة فيهم واشتهروا هبا إال إىل اإلسالم أو ما دل عليه الدليل أو كانت صفة راسخاجلماعة أهنم ال ينتسبون 
خبالف الفرق الضالة املنحرفة عن منهج احلق فإهنا يف نسبتها إما أن تنتسب إىل مؤسسها أو ألصل 

يت أما أهل السنة واجلماعة فال ، بل األلقاب ال -إن شاء هللا تعاىل  -كما سيأيت بدعتها أو غري ذلك ،  
 تلقبوا هبا هي حق وصدق يف ذاهتا ، وهي تدل على سالمة املنهج ووضوحه وأصله ومستنده .

نسأل هللا  -وإن من أعظم أمسائهم هو ما مساهم به رهبم يف كتابه الكرمي ، وهو من أحب األمساء إليهم 
ه الصاحلني ابسم جتد يف كتاب هللا تعاىل خياطب عباد اا وهو اسم املؤمنني ، فدائم -منهم أن جيعلنا 

ألهنم وأليق على أهل السنة واجلماعة  ، إال أنه أصدق اا ؤمنني مجيعاملؤمنني ، وهذا االسم صادق على امل
ا الذين آمنوا ابهلل وكتابه ورسله ومالئكته واليوم اآلخر والقدر خريه وشره ، ولذلك قال  هم املؤمنون حقا

َّللِم وَ  هللا تعاىل  ْم ُأُجوَرُهْم وََكاَن اَّلِلُ َوالَّذميَن آَمُنوْا ابم ُهْم أُْولَئمَك َسْوَف يُ ْؤتميهم ن ْ ُرُسلمهم َوملَْ يُ َفرِمُقوْا بَ نْيَ َأَحٍد مِم
ا  يما وأهل السنة واجلماعة آمنوا ابهلل ورسله ومل يفرقوا بني أحد منهم ، أما من عداهم من  َغُفوراا رَّحم

ال برسله فإن من أنكر األمساء والصفات كلها أو بعضها ومن اإلميان الكامل ابهلل و  الفرق فإهنم مل حيققوا
أنكر القدر ومن أنكر رؤية هللا تعاىل ، ومن يسلب عن هللا النقيضني ، ومن يصف هللا بصفات النقص 
والعيب ، ومن ال يقبل ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب بل يُقدِمم آراء اليوانن على الكتاب والسنة 

ورسل ه ، ف إن حقيق ة اإلميان هو التصديق اجلازم املقرتن ابلقول والعمل  ناا ابهلل تعاىلفكيف يكون مؤم ،
قالوا أبلسنتهم ، فمن آمن ومل يقل ومل يعمل فليس مبؤمن ، أما أهل السنة واجلماعة فهم آمنوا بقلوهبم و 

ُنوَن الَّذميَن إمَذا ذُكم  قال تعاىل , وعملوا جبوارحهم  َا اْلُمْؤمم ْم آاَيتُُه إممنَّ َلْت قُ ُلوبُ ُهْم َوإمَذا تُلمَيْت َعَلْيهم َر اَّلِلُ َوجم
ُلونَ  ا   زَاَدتْ ُهْم إمميَاانا َوَعَلى َرهبِممْم يَ تَ وَكَّ ُنوَن َحقًّ وهذه اآلايت من سورة األنفال هي   أُْولَئمَك ُهُم اْلُمْؤمم

ليكم آايت هللا ، اآلايت اليت تثبت احلد الفاصل بيننا وبني القوم فنقول هلم : تعالوا حىت تتلى ع
ه الوحدانية ، وأن هللا تعاىل ليس كمثله شيء ومل يكن له كفواا أحد وأنه سبحانه ليس له مسي ، وأن ل

فوهللا إن القوم حىت وإن تلوا آايت أبلسنتهم إال أن قلوهبم من أبعد  األمساء احلسىن والصفات العلى 
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فإهنم يعتقدون أن القرآن مل أيت إال ابلتعطيل احملض وابلكفر الصراح  شياء عن اإلميان هبا واعتقادهااأل
َقى َوْجُه رَبِمَك  وقوله تعاىل  َبْل َيَداُه َمْبُسوطََتانم  فرتاهم حياربون قوله تعاىل  َوَجاء  وقوله تعاىل  َويَ ب ْ

ا رَبَُّك  وجميئاا فقد كفر ، فيا سبحان  فيقولون من اعتقد أن هلل يدين فقد كفر ، ومن اعتقد أن هلل وجها
هللا وهل يكفر من آمن مبا قال ربه ؟ فهؤالء القوم الضُّالل إذا تُتلى عليهم آايت رهبم زادهتم نفوراا 

ا وطغياانا وتعطي ا وحتريفا أما أهل السنة واجلماعة هم الذين إذا تتلى عليهم آايت هللا تزيدهم الا وتشبيها
اإىل إمياهنم فهم املؤم إمي اانا  واملقصود أن من أحب األمساء إىل السلف هو اسم املؤمنني فلهم  نون حقا

  احلظ األعظم والنصيب األوفر من هذا االسم الشريف الكرمي وهللا أعلم .
فهذا االسم هو االسم الذي  أهل السنة واجلماعة:  -رمحهم هللا تعاىل  -ومن أمسائهم احملبوبة لديهم 

ا عليهم أهل السنة ( اللفظة الثانية  كون من لفظتني ، اللفظة األوىل )وهو م اشتهروا به وصار علما
يف العقيدة  صلى هللا عليه وسلم( فسموا أبهل السنة ؛ ألهنم اتفقوا على األخذ بسنة النيب )اجلماعة

عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من  "قال  صلى هللا عليه وسلموالعمل ، وسبب ذلك أن النيب 
وا هبا وعضوا عليها ابلنواجذ وإايكم وحمداثت األمور فإن كل حمدثة بدعة وكل ب دع ة ضالل ة بعدي متسك

عقيدةا وعمالا ، ومتسكوا هبا  صلى هللا عليه وسلمفالسلف أخذوا بسنة النيب  (1)"وكل ضالل  ة يف النار 
يه اآلراء ، وتعددت فيه وعضوا عليها ابلنواجذ وبسنة اخللفاء الراشدين ، وساروا عليها يف وقت تفرقت ف

األول : , وأما تسميتهم ابجلماعة ؛ فألمرين , الفرق ، واختلفت فيه النِمَحل ؛ ولذلك مسوا أبهل السنة 
ابلنج  اة ف ي الدنيا  صلى هللا عليه وسلمألن أهل السنة واجلماعة هم الفرقة الناجية اليت شهد هلا النيب 

وستفرتق هذه األمة ...  " صلى هللا عليه وسلم، قال رسول هللا  واآلخ  رة ، وذل  ك ف ي حديث االفرتاق
 (2)"اجلماعة  "قالوا : من هي اي رسول هللا ؟ قال  "على ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدة 

ا ، فهم أمجعوا  فسموا ابجلماعة ؛ ألن اجلماعة مأخوذة من االجتماع على الشيء وهو اإلمجاع أيضا
وألنه صلى هللا عليه وسلم أوصى  تمعوا عليهاواج صلى هللا عليه وسلمخذ بسنة النيب قاطبة على األ

                                                 
 4/126، وأخرجه أمحد يف املسند  16( : ابب 2678( : ابب لزوم السنة ، والرتمذي يف العلم رقم )4607أبو داود يف " السنة " رقم )حديث صحيح أخرجه   (1)

 ابب اتباع سنة اخللفاء الراشدين .  42، وابن ماجة يف املقدمة رقم 127
 ( ، وابن أىب عاصم يف988، رقم 2/100مسند الشاميني ) يف( . وأخرجه أيضاا: 129، رقم 18/70) وأخرجه الطرباين( 3992، رقم 2/3221أخرجه ابن ماجه )  (2)
 ( .149، رقم 1/101اعتقاد أهل السنة ) يف ي( ، والاللكائ63، رقم 1/32لسنة )ا
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، فألف بني قلوهبم حت ى تواف ق ت آراؤهم  (3)ابجلماعة فقال " وعليكم ابجلماعة فإن يد هللا مع اجلماعة "
وال , ة على احلق فهي مجاعة واحدة جمتمع صلى هللا عليه وسلم، فأمج ع ت على كتاب هللا وسن ة رسول ه 

نعِن ابجلماعة أهنا البد أن تكون مؤلفة من أفراد ، بل األهم هو موافقة احلق ، فاجلماعة هو ما وافق 
احلق وإن كنت وحدك ، وإال فاملعتزلة مجاعة واجلهمية مجاعة ، لكنهم مجاعة سوٍء وضالل ليست مجاعة 

ر هللا تعاىل أن ال يعتقد منهج السلف إال واحد فقط وأهل األرض كلهم يف ضالل فهو  حق ، فلو قدَّ
 اجلماعة ، وإن كان وحده .

ا :  ، فأما تسميتهم ابلفرقة الناجية فألهنم جنوا من  الفرقة الناجية والطائفة املنصورةومن أمسائهم أيضا
هي مصدر كل بالء وفُرقة وفجور  بليتني مها : الشبهات والشهوات يف الدنيا ، فإن الشبهات والشهوات

وا يوم القيامة من النار ، وهذه الشهادة هي من نوع الشهادة العام  ة ، وسي أيت التفصيل فيها ، مبعىن وجن
وأصحاب ه فقد جنى من النار لكن ال  صلى هللا عليه وسلمأن نقول : إن من كان على مثل ما عليه النيب 

ألهنم جنوا من الشبهات والشهوات نشهد للواحد منهم أبنه انٍج من النار بعينه إال من شهد له النص . ف
وقد وردت هذه التسمية يف بعض اآلاثر هللا  ,يف الدنيا وجنوا من النار يوم القيامة مسوا الفرقة الناجية 

 صلى هللا عليه وسلمألن النيب  : األول, أن تسميتهم ابلطائفة املنصورة فذلك ألمرين و أعلم بصحتها .
 "حلق منصورة ال يضرهم من خالفهم وال من خذهلم حىت أييت أمر هللاال تزال طائفة من أميت على ا"قال 

وال نعلم طائفة منصورة على مر التاريخ إال أهل السنة واجلماعة . فانظر بعني الواقع إىل كثرة من 
يعاديهم ، ومن يكيد هلم ، إين ال أكون مبالغاا إن قلت إن الفرق الضالة يكيدون ألهل السنة واجلماعة  

ا ك ما يكيد اليهود والنصارى ألمة اإلسالم ، بل أعظم ؛ فإن عداوة اليهود والنصارى عداوة ظاهرة كيدا
 جلماعة فهو عداء متكيف مع الوقت والضغوط فيها ، وأما عداوة الفرق الضالة ألهل السنة واال خفاء 

ا كعداء املعتزلة زمن املأمون والشيعة يف بعض الدول ، واترة يدخ ل يف الظالم ، لكنه فتارة يظهر واضحا
فهم خيرجون معه للجهاد وحيضرون  صلى هللا عليه وسلممثل عداء املنافقني الذين على عهد رسول هللا 

ومن استقرأ األدلة الشرعية وجدها  ,جمالسه غالباا ومع ذلك فهم من ألد أعداء الدين ، وهؤالء مثلهم 
                                                 

(: "رواه الطرباين إبسنادين، رجال أحدمها ثقات رجال الصحيح خال مرزوق موىل طلحة 5/218ع )(، قال اهليثمي يف اجملم12/447رواه الطرباين يف املعجم الكبري )  (3)
، وقال: "هذا حديث غريب من هذا ))ومن شذ شذ إىل النار((: ( من طريق آخر عن ابن عمر رضي هللا عنهما ويف آخره زايدة2167وهو ثقة" وأخرجه الرتمذي يف الفنت )

(: "يف سنده سليمان بن شعبان املدين وهو ضعيف"، وله شواهد كثرية ولذا صححه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي 3/141التلخيص )الوجه"، وقال ابن حجر يف 
 ( ولكن بدون الزايدة.1759)
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كر عداء الكافرين ؛ ألنه موكول إىل فهمهم تذكر عداوة املنافقني وتفضح خططهم إبسهاب أكثر ّما تذ 
فهو أمر واضح ؛ وال أِدلَّ على ذلك من أول سورة البقرة ، فلم يذكر يف الكفار إال آيتني فقط وذكر يف 

  هي الفاضحة ، وسورة املنافقون املنافقني أكثر من ثالث عشرة آية ، بل انهيك بسورة التوبة اليت
لف لو مل يكن منصوراا من هللا تعاىل الندثر وابد كما أن دين اإلسالم واملقصود أن مذهب الس وغريها .

أن السلف هم الطائفة  : الثاين لو مل يكن من هللا تعاىل وهللا توىل حفظه الندثر وابد وهللا املستعان .
ظرهم املنصورة ؛ ألهنم منصورون يف اعتقادهم فهم منصورون ابحلجة والبيان ، والربهان والدليل ، فال ينا

مناظر أايا كان إال رد هللا تعاىل كيده يف حنره وجعله غنيمة ألهل السنة ، فال أيتون بشبهة وإن كربت إال 
ترى هللا سبحانه وتعاىل يسخر هلا جنده فيكسروهنا على سنن الكتاب والسنة ، أو ليس هذا نصر من 

قبون ابلطائفة املنصورة ، أثراا ونظراا وهللا فهم يل, هللا تعاىل هلذه الطائفة القليلة ، بلى والذي نفسي بيده 
 .أعلم 

ا  نة واجلماعة وه ذا االسم مل يرد فيه دلي ل ش رعي خبصوصه إال أن أهل الس : السلفومن أمسائهم أيضا
به ، فأطلقوه بينهم بال نكري ، ومل يكن هذا االسم معروفاا إال بعد ظهور املذاهب  أمجعوا على التسمية

سب إىل اإلسالم ويلقبون أنفسهم ابلسلف ، فأىب هللا تعاىل إال أن جيعل الفضل ألهله الضالة اليت تنت
 فتسمى أهل السنة ابلسلف وصار شعاراا عليهم والسلف هلم اعتباران ، اعتبار زمان واعتبار معتقد :

 عليه صلى هللافهم القرون الثالثة املفضلة فقط ، الذين شهد هلم النيب  : فأما السلف ابعتبار الزمان
خ ري القرون قرين مث الذين يلوهنم مث الذين  "ابخلريية كم ا يف حديث عم ران ب ن حصني مرفوعاا  وسلم

واحلكم ابخلريية يف هذه القرون حكم خمتلف ، فاخلريية يف قرن النيب صلى هللا عليه وسلم  (1)" ...يلوهنم
خري ّمن أييت بعدهم إذ ال أييت بعد الصحابة والصحابة رضوان هللا عليهم هو ابعتبار األعيان فأعياهنم 

من هو خري منهم ، وأما اخلريية يف القرنني اآلخرين فهو ابعتبار العموم واألغلب ، فاألغلب أن القرن 
الثاين خري من الثالث والثالث خري من الرابع يف اجلملة بغض النظر عن األفراد ، فقد أييت من األفراد يف 

صلى هللا عليه و خري وأفضل ّمن قبله عدا قرن الصحابة ، وهكذا . وقد قال النيب القرون املتأخرة من ه
                                                 

 عليه وسلم ، ابب فضائل يف الشهادات ، ابب ال يشهد على شهادة جور إذا شهد ، ويف فضائل أصحاب النيب صلى هللا 190/  5رواه البخاري حديث صحيح ,  (1)
( يف 2535ي ابلنذر ، ومسلم رقم )أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم ، ويف الرقاق ابب ما حيذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها ، ويف األميان والنذور ، ابب إمث من ال يف

( يف 4657، وأبو داود رقم )( يف الشهادات 2303، ورقم )( يف الفنت 2222م )فضائل الصحابة ، ابب فضل الصحابة مث الذي يلوهنم مث الذي يلوهنم ، والرتمذي رق
 .يف األميان النذور  18و  17/  7السنة ، والنسائي 
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هذا احلكم يف الغالب ال األعيان ، وهللا أعلم .  (2)"ال أييت زمان إال والذي بعده شر منه  " وسلم
من  فيدخل فيهم كل : وأما السلف ابالعتبار الثاين فالسلف هم أهل القرون الثالثة ومن بعدهم خلف .

سار على هنجهم يف العقيدة والعمل إىل قيام الساعة ، فإذا قيل : هل احلسن البصري من السلف ؟ قل 
: نعم ، هو من أئمة السلف ابالعتبارين ابعتبار الزمان وابعتبار املعتقد . وإذا قيل لك : هل أبو العباس 

 تبار الزمان ، وعلى هذا فقس .بن تيمية من السلف ؟ قل : هو سلفي ، ابعتبار املعتقد ، خلفي ابعا
ا :  وغريها من األمساء العظيمة اليت تدل على سالمة هذا  أهل األثر وأهل احلديثومن أمسائهم أيضا

  املنهج العظيم .
وأما من عداهم من الفرق فإهنم مل ينالوا هذا الشرف بل هم يتسمون أبمساء من أسس مذهبهم  

، واملاتريدية نسبة إىل أيب منصور املاتريدي ، واجلهمية نسبة  كاألشاعرة نسبة إىل أيب احلسن األشعري
إىل اجلهم بن صفوان ، والسبأية نسبة إىل عبد هللا بن سبأ اليهودي عليه من هللا ما يستحق ونسأل هللا 
أن يعامله بعدله ال بعفوه ؛ ألنه أدخل على اإلسالم وأهله من البدع املضللة الشيء الذي يفوق الذكر . 

. وهي مع رضي هللا عنهيدية نسبة إىل زيد بن احلسني بن علي بن أيب طالب ، وهو منهم براء والز 
وإما أن تتسمى ابلبدعة اليت ابتدعتها ، وذلك كاخلوارج ؛ ألهنم خرجوا ,  التعداد كثرية واملقصود اإلشارة

حالل ودارهم دار على علي بن أيب طالب ، بل خرجوا عن املسلمني ابلكلية واعتقدوهم كفاراا دمهم 
حرب . وكالقدرية ، وهم املعتزلة يف ابب القدر ؛ وذلك ألهنم خيرجون أفعال العباد أن تكون مقدورة هلل 

أو تتسمى بشيء اشتهرت به , تعاىل . وكاجلربية ؛ ألهنم يعتقدون أن العبد جمبور على فعله ، وغريها 
سهم واصل بن عطاء اعتزل جملس احلسن البصري وإن مل يكن يف حقيقته أنه بدعة ، كاملعتزلة ؛ ألن رئي

 رمحه هللا تعاىل.
أهل السنة واجلماعة فإهنم أهل  اا يف هذا امليدان املظلم وكن الزم فاحذر رمحك هللا تعاىل من الدخول

 الزمان نعاين من املشكلة نفسها  الفالح والفوز يف الدنيا واآلخرة . إذا علمت هذا فاعلم أننا يف هذا
مي بغري األمساء اليت دل عليها الدليل ووقع عليها اإلمجاع ، فكثري من املسلمني اليوم يتسمون وهي التس

فأنت  ,وها ، وإما على اسم مؤسس فرقتهمأبمساء حمدثة مولَّدة ليس عليها دليل بل هي إما لبدعة أحدث

                                                 
 من حديث أنس بن مالك , واحلديث صحيح .( 47، رقم 1/41( ، ونعيم بن محاد )4037، رقم 7/97( ، وأبو يعلى )12369، رقم 3/132أخرجه أمحد ) (2)
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عرف عن أح ٍد ترى هذه اجلماعات اليت عمت هبا البل وى وطمت تتسمى أبمس اء ليست شرعية ، ال ت
يعقد الوالء والرباء مع هذه النسبة فرتاه حيارب وبقوة كل من  -ابهلل  والعياذ -ن السلف ، بل بعضهم م

صلى هللا رفض االنتس اب لفرقت ه وه  ذا ه و عني التم زق والتفرق املنهي عن ه ف ي كت اب ربن ا وسن ة نبينا 
 -، وإليك بعض األمثلة : عليه وسلم

رياا عن مجاعة يقال هلا مجاعة التكفري واهلجرة ، فهذه اجلماعة من أخبث اجلماعات فنحن نسمع كث
املوجودة ، وهي مجاعة ضالة خمالفة لألدلة الشرعية من كتاب وسنة وهي مجاعة تعتقد أن األصل يف 

 كثري الناس هو الكفر ، ويكفرون املسلمني بال دليل ويعملون معهم ابلتقية ، واملقصود أهنم كاخلوارج يف
من أصوهلم ، فهم تسموا جبماعة التكفري ألهنم يكفرون املسلمني بسبب وبغري سبب ، وتسموا ابهلجرة 
ألهنم يوجبون اهلجرة من داير اإلسالم ؛ ألهنا دار حرب ، وال أدري إىل أين وخاصة يف هذا الزمان . 

ري واهلجرة ( ليس امساا شرعياا لتكففهذه اجلماعة هبذا االسم أعظم دليل على خمالفة القاعدة السابقة ) فا
 وال دليل عليه ، وهو خالف منهج السلف .

ا حزب ) التحرير ( ، وهو حزب أصوله معروفة مقررة ، بل هو تسمية أخرى ملذهب  ومن ذلك أيضا
املعتزلة وليس املقصود هنا بيان أصول الفرق واألحزاب وإمنا املراد هو بيان أن من تسمى بغري اسم 

 لف ملنهجهم ومن ذلك حزب التحريرواإلميان أو ما دل عليه دليل أو إمجاع للسلف فهو خمااإلسالم 
 . وال أدري حترير ماذا ؟ أهو حترير البالد أم حترير القلوب من االعتقاد الصحيح ؟

هذان مثالن مضروابن حىت تقوم أنت جبرد أمساء اجلماعات املوجودة واألحزاب والفرق ، مث تنظر فإن 
ا ملنهج أهل السنة واجلماعة ، لكن جيب دل علي ه دليل أو إمجاع فهو اسم شرعي ، أو ال فيكون خمالفا

ا  وهي : أهنم انتبهوا  -وهي كاخلدعة من هؤالء الضالني املضلني  -عليك أن تتنبه لقضية خطرية جدا
ث احلكم على هلذا الشيء أي انتبهوا إىل أن سبب التسمية هلا شأن عند أهل السنة واجلماعة ، من حي

أهلها ، فأصبحوا يبحثون عن أمساء شرعية موافقة للكتاب والسنة لكنهم على ما هم عليه من االعتقاد 
الباطل وذلك كتسمية املعتزلة واألشاعرة ابلسلف وأهل السنة واجلماعة فإهنم يطلقون على أنفسهم ذلك 

على حذر ، بل عليك أن تتعرف  واقرأ يف كتبهم ترى من ذلك الشيء الكثري ، فال تنخدع بذلك وكن
على األمر كله ظاهره وابطنه قبل أن حتكم ، فأهل الضالل الذين ينفون الصفات يسمون أنفسهم أهل   
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التن زيه ، واملعتزلة يسمون أنفسهم أهل التوحيد والعدل ، وبعض الفرق عندان يسمون أنفسهم حزب هللا 
، فيجب عليك البحث قبل إصدار احلكم فاألمر  وحزب التوحيد ، واإلخوان املسلمني ، وغري ذلك

  . وهللا املستعانأصبح نفاقاا وخدعة 
أنت حكمت على أن من تسمى بغري  -وإذا علمت هذا فإنه قد يتطرق إىل الذهن سؤال مهم وهو :

اسم اإلسالم أو ما دل عليه دليل وتسمى به السلف فقد خالفت منهج أهل السنة واجلماعة ، فهل 
ذه توجب علي أن ال أنظم معه وال أعمل معه يف األعمال الدعوية واألنشطة اليت يقوم هبا حىت خمالفته ه

هذا السؤال مبِن على مقدمات  -: فاجلواب وابهلل التوفيق وإن كان فيها صالح لإلسالم واملسلمني ؟
 يف   التسمية ؟ هل جيوز االنتساب إىل هذه الفرق مع خمالفتها ملنهج أهل السنة واجلماعة األوىل : -:

 هل جيوز التعاون معهم دون االنتساب إليهم أم أن الواجب هو ترك ما معهم من اخلري والشر ؟ الثانية :
إىل إحدى هذه اجلماعات اليت خالفت منهج  االنضمامهو أنه ال جيوز  -وجواب املقدمة األوىل :

خول حتت شعارها إقرار هلا على هذه إليها والد االنضمامأهل السنة واجلماعة وذلك ألن القول جبواز 
التسمية هذا ابلنسبة إىل املخالفة يف التسمية فما ابلك إذا اقرتن مع التسمية خمالفة ألهل السنة واجلماعة 

أن تعدد اجلماعات املوجودة تدعو غالباا إىل منهجها ال إىل  املهم :يف التأصيل كما هو واقع اليوم ، 
ذا انضم إليهم أعطوه أصوهلم قبل أن يعطوه أصول اإلسالم وهذا مشاهد الكتاب والسنة فتجد الواحد إ

 دليل الرضى هبذا التفرق وحنن ال نقره . هذا جواب املقدمة األوىل . االنضمامجمرب ، فالقول : جبواز 
 :إن األمر ال خيلو من أربع حاالتفإن الدخول مع هؤالء يف نشاطاهتم الدعوية ف -وأما جواب الثانية :

وإما  أن يكون يف التعاون معهم مصلحة خالصة ال مفسدة فيها بوجه من الوجوه فهذا ال أبس به . إما
أن يكون التعاون فيه مفسدة من وجه ومصلحة من وجه لكن تغلب مصلحته على مفسدته فهذا ال 

إذا وإما أن يكون التعاون معهم فيه مفسدة خالصة فحينئٍذ ال جيوز التعاون معهم وكذلك  أبس به .
وتقدير املفاسد واملصاحل راجع إىل  غلبت املفسدة ، وذلك ألن درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل .

 الشرع وشيء من االجتهاد اخلايل من اهلوى وهللا املستعان وعليه ال تكالن.
إىل حزب اإلخوان أو  واالنتماء االنضمامقال الشيخ : حممد بن عثيمني يف جواب سؤال عن جواز 

الذي أرى أنه خطأ وأنه ال ينبغي أن تفرق األمة هذا  )فأجاب ؟ ليغ يف بالدان أهو صواب أم خطأ التب
إخواين وهذا سلفي كلنا نريد أن نكون أمة واحدة حتت شعار واحد وهو اإلسالم الذي جاء به النيب 
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لى هللا صوالبد أن يطبق اإلنسان أحكامه على حسب ما تقتضيه سنة الرسول  صلى هللا عليه وسلم
 وهللا أعلم ..  ( عليه وسلم

 .البدء ابألهم فاملهم مبدأ رئيس يف سالمة الدعوة من التناقض واخللل  -:القاعدة الثانية عشرة 
وهذا من فقه الدعوة ، ومعناه واضح ومتقرر يف العقول والفطر السليمة ،وقد ورد الشرع إبثباته  -:أقول 

ا حديث ابن عباس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا بعث وتقريره يف مواضع كثرية ، واألصل فيه
أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة هللا عز وجل فإذا  إىل اليمن قال "إنك تقدم على قومٍ معاذاا 

ربهم أن هللا قد عرفوا هللا فأخربهم أن هللا قد فرض عليهم مخس صلواٍت يف يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخ
تؤخذ من أمواهلم وترد على فقرائهم فإذا أطاعوا هبا فخذ منهم وتوق كرائم أمواهلم واتق  ليهم زكاة فرض ع

قال الشيخ عبدالعزيز بن ابز رمحه هللا تعاىل )ال ريب  (1)دعوة املظلوم فإنه ليس بينه وبني هللا حجاب"
اء مث يعمل على عالجها ابدائ أن املرشدين هم أطباء اجملتمع , ومن شأن الطبيب أن يهتم مبعرفة األدو 

سيد ولد آدم عليه  ,بادهابألهم فاألهم, وهذه طريقة أنصح األطباء وأعلمهم ابهلل وأقومهم ِبقه وحق ع
من ربه أفضل الصالة والتسليم فإنه صلى هللا عليه وسلم ملا بعثه هللا بدأ ابلنهي عن أعظم أدواء اجملتمع 

هللا عليه وسلم من حني بعثه هللا حيذر األمة من الشرك  وهو الشرك ابهلل سبحانه, فلم يزل صلى
, وهكذا الدعاة  ويدعوهم إىل التوحيد إىل أن مضى عليه عشر سنني, مث أمر ابلصالة, مث ببقية الشرائع

بعده: عليهم أن يسلكوا سبيله وأن يقتفوا أثره, ابدئني ابألهم فاألهم ولكن إذا كان اجملتمع مسلما ساغ 
عو إىل األهم وغريه, بل جيب عليه ذلك حسب طاقته; ألن املطلوب إصالح اجملتمع للداعي أن يد

املسلم وبذل الوسع يف تطهري عقيدته من شوائب الشرك ووسائله, وتطهري أخالقه ّما يضر اجملتمع 
وال مانع  م, إذا مل يتيسر الكالم يف األهمويضعف إميانه. وال مانع من بداءته بعض األوقات بغري األه

أيضا من اشتغاله ابألهم وإعراضه عن غري األهم, إذا رأى املصلحة يف ذلك وخاف إن هو اشتغل هبما 
مجيعا أن خيفق فيهما مجيعا, وهكذا شأن املصلحني واألطباء املربزين, يهتمون بطرق اإلصالح ويسلكون 

ملصاحل, أو تعطيل املفسدتني, أجنعها وأقرهبا إىل النتيجة املرضية, وإذا مل يستطيعوا حتصيل املصلحتني أو ا
اهتموا ابألهم من ذلك واشتغلوا به دون غريه, ومن أتمل قواعد الشرع وسرية الرسول عليه الصالة 
والسالم, وسرية خلفائه الراشدين واألئمة الصاحلني, علم ما ذكرته, وعرف كيف يقوم إبرشاد الناس, 

                                                 
 . والرتمذي يف الزكاة , وأبو داود يف الزكاة ، والنسائي يف الزكاة,  يف الزكاة ، ويف املظامل , ويف املغازي , ويف التوحيد , ومسلم يف اإلميانديث صحيح , رواه البخاري , ح (1)
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وطلب من  ت نيته وبذل وسعه يف معرفة احلقحوكيف ينتشلهم من أدوائهم إىل شاطئ السالمة, ومن ص
مواله اهلداية إىل خري الطرق, وأجنعها يف الدعوة, واستشار أهل العلم والتجارب فيما أشكل عليه, فاز 

ُهْم ُسبُ َلَنا َوإمنَّ اَّللََّ َلَمَع   وهدي إىل الصواب, كم قال سبحانه ابلنجاح َوالَّذميَن َجاَهُدوا فميَنا لَنَ ْهدميَ ن َّ
نمنَي ا الواجب على الدعاة إىل هللا من  وقال رمحه هللا تعاىل ) .ه   كالمه رمحه هللا تعاىل (ا. ْلُمْحسم

اخلطباء وغريهم وعلى األمراء واحلكام الصرب يف ذلك مع القيام ابلواجب قوال وعمال , والبدء ابألهم 
ا انتشر بينهم من املنكرات والدعوة إىل فاألهم والعناية مبا حيتاجه الناس يف دينهم ودنياهم , والتحذير ّم

اإلنسان قد يرتك بعض السنن  -:ئل تركها والتحذير منها ( وسئل رمحه هللا تعاىل مبا نصه ، قال السا
واملستحبات أمام بعض الناس يتألفهم حىت يتمكن اإلميان من قلوهبم , أو يرتك اإلنكار عليهم يف بعض 

ليس األمر خاصا  )فأجاب رمحه هللا تعاىل بقوله  أي مساحتكم ؟حىت يتألفهم , فما ر املكروهات , 
ابملكروهات بل حىت بعض املعاصي يرتكها . مثل إنسان يتعاطى أشياء دون أشياء فإنه يبدأ ابألهم 
فاألهم , مثل : إنسان ال يصلي وهو عاق لوالديه , أو متهم ابخلمر , أو بشيء آخر من املعاصي , 

ابلصالة ويوضح له عظم مكانتها وأن تركها كفر , فإذا صلى أنكر عليه الناصح فعلى الناصح أن يبدأ 
املنكرات األخرى إذا رأى املصلحة يف ذلك , وإن رأى أن إنكار اجلميع عليه ال يؤثر يف املقصود ورجا 

وهلذا دعا الرسول  ْم فَات َُّقوا اَّللََّ َما اْسَتطَْعتُ  أن يهديه هللا يف اجلميع فال أبس بذلك; لقول هللا سبحانه 
صلى هللا عليه وسلم لإلسالم وترك الشرك قبل إنكار املنكرات اليت هم عليها ّما دون الشرك ( وقال 

 الشيخ حممد بن عبدالوهاب رمحه هللا تعاىل يف فوائد ومسائل حديث ابن عباس املذكور آنفا ، قال )
ج الرسل صلوات هللا تعاىل وسالمه عليهم ، فإهنم البداءة ابألهم فاألهم ( وهذا هو منه -:الثانية عشرة 

حىت إذا استقرت  تقرير التوحيد وقضااي التوحيد ما كانوا يبدءون أّمهم بغري أهم مسائل الدعوة ، وهو
، ولذلك فإن كثريا من  ائل التشريعسجاء بعده تقرير بقية مأمور التوحيد سليمة يف قلوب املدعوين ، 

ى صاحبها أفضل الصالة وأزكى التسليم مل تقرر إال بعد اهلجرة إىل املدينة ، وأما شرائع امللة احملمدية عل
يف العهد املكي فقد كان االهتمام منصبا على تقرير مسائل التوحيد ، على مدار ثالث عشرة سنة من 

أن تنصب اجلهود على معاجلة األمور  فإنه ليس من احلكمةعمر النبوة ، بل هذا هو مقتضى العقل ، 
أن  وليس من احلكمةالصغرية ، مع اقرتاف املدعو األمور الكبرية من موبقات اإلمث وعظائم العصيان ، 

يطوفون حول القبور وينذرون لغري هللا تعاىل  مهندعو الناس ملسائل الصالة والزكاة واحلج والصوم و 
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وليس من  ,رابت يف كشف امللمات وتفريج الك ويذِبون لغريه جل وعال ، ويدعون غري هللا تعاىل
وال من العقل أن  وليس من احلكمةأن ندعو اترك الصالة إىل تربية حليته وندع دعوته للصالة ،  احلكمة

ندعو الناس للدخول يف الربملاانت السياسية ، والفقه يف األخبار الدولية وهم على جانب من اجلهل 
ة املتأخرة من بعض الدعاة الذين ال فقه عندهم أبمر الدين كتااب وسنة ، وإننا وهللا لنعاين يف هذه األزمن

يف مسألة البدء ابألهم فاملهم ، فرتى الواحد منهم يف اجمللس الذي يعج ابلعوام ، وهو يتكلم عن 
واألحداث العاملية  وما حتليل الصحف اإلخبارية  سياسات الدول وما فعله زيد وعبيد واحلاكم الفالين ،

اجلرائد واجملالت يقرأها على الناس ، وهم حيملون بني جنباهتم أطناان من ، وتراه أشغل الناس بقصاصات 
املخالفات العقدية والعملية ، بل لقد مسعنا عن بعضهم أنه زار بعض املدارس االبتدائية وتكلم عن أمهية 

ض معرفة الواقع من خالل متابعة الصحف واجملالت والتعليق عليها ، وهذا من اخلطأ الظاهر ، وترى بع
الدعاة قد يتكلم عند العامة وأنصاف املثقفني عن الفرق املخالفة ألهل السنة وما قالوه من الشبه 

وال يعرفون من عقيدة أهل السنة إال النزر  العقدية ، وكيف اجلواب عنها ، وهم ال يفقهون أصال احلق ،
كيف نقحمهم يف مثل هذه ف ة احلق املتفق مع الكتاب والسنة اليسري ، أي أهنم مل يتضلعوا من معرف

املزالق اليت خيشى عليهم من االخنراط يف شيء من بالايها ؟ فال بد من احلكمة يف الدعوة ، وبعض 
الدعاة تراه يدعو الناس لالطالع على ثقافات األمم وقراءة ما يتعلق ِبداب األمم ، واملدعو ال يعرف 

هو مل يعرف اآلداب اليت  الستمتاع بلذيذ خطابهه وتعقله واقراءة القرآن أصال ، وليس له دور يف تدبر 
واليت هي يف األعم إىل االطالع على تلك الثقافات قررهتا شريعته اليت يدين هبا ، فكيف ندعوه 

واألغلب إمنا بنيت على الكفر والضاللة وخمالفة مقتضى الدين وإذكاء انر الشهوة والتنكب عن صراط 
، فأين احلكمة الدعوية من هذا الصنف من الدعاة ؟ يشغلون الناس الفطرة املستقيمة والعقول السليمة 

أن ندعو الناس إىل حفظ  وليس من احلكمةعن ما هو أهم مبا هو اتفه أو شبه اتفه يف كثري أحيانه ، 
املتون العلمية يف الفقه واملصطلح والنحو قبل دعوهتم إىل حفظ كتاب هللا تعاىل وبعض ما صح من 

 صلى هللا عليه وسلم ، فإن حفظ كالم رب البشر، وحفظ كالم سيد البشر احلديث عن رسول هللا
أن ندخل ابلناس يف عويص املسائل  وليس من احلكمةمقدم على حفظ كالم أي عامل من العلماء ، 

واليت قد ال يفقهوهنا قبل التدرج معهم يف فهمها بتوضيح مقدماهتا وأوائلها ، فإن حتديث الناس مبا 
 أن هنمل وليس من احلكمةال يوجب هلم الفتنة مطلب أساسي يف الدعوة إىل هللا تعاىل ،  يعرفون مبا
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تقرير مسائل التوحيد ِبجة أننا مهتمون بتعديل نظام احلكم إىل نظام إسالمي ، كما يقوله بعض 
 مساره نْ أن هنتم بتصحيح املسار الفقهي عند مَ  وليس من احلكمةاجلماعات اليت تنتسب لإلسالم ، 

العقدي أصال مضطرب ، وخمالف ملا عليه سلف األمة من العقيدة والعمل ، فال بد أوال من تقدمي 
الكالم على أصول العقيدة والعبادة ، واالهتمام بكلياته ، وعدم االشتغال ابملسائل اخلالفية الفرعية ألهنا 

ه الدعوة أن نقبل على وال من فق وليس من احلكمةتبدد الطاقات وتضيع األوقات وتفوت الغاايت ، 
تصحيح السلوكيات الظاهرة مع فساد وتلف األفكار اليت حيملها املدعو بني جنبيه ، فإن تلك األفكار 
والفهم الفاسد سينسف يف حلظة من اللحظات كل ما بنيناه ، فال بد أوال من اإلقبال ابلكلية على 

 إن استقامت استقام بعدها كل شيء هنا تصحيح األفكار وتعديل املفاهيم وتقومي االعوجاج فيها، فإ
 وأما فسادها فإنه سبب لفساد كل شيء ، وكم جر فساد الفكر على اإلسالم واجملتمع املسلم من البالاي

وكم أحل فيه من الرزااي ، فهل قتل اخلليفة الثالث إال بسبب فساد الفكر وخلل الفهم ، وهل خرجت 
وحلت البدع يف العامل إال بسبب خلل الفكر وفساد الفهم  اخلوارج وترفضت الرافضة وجتهمت اجلهمية

الشرك  عفإذا ال بد من اإلقبال على تصحيح املفاهيم املغلوطة ، وتقومي األفكار املنكوسة ، بل وهل وق
أصال يف بِن آدم إال بسبب فساد الفكر وخلل الفهم ، إذا فاحلكمة تقضي أن نبدأ فاسد الفهم وخمتل 

ولو كان هذا على حساب تقومي  وأن ننشغل هبذا األمر معه كثريا مه وتقومي فكره التفكري بتصحيح فه
سلوكياته الظاهرة ، ألن املتقرر يف قواعد الدعوة أن البدء ابألهم فاملهم مطلب رئيس يف الدعوة إىل هللا 

فهمه سلف ال بد أوال من تصحيح بناء العقيدة على ما قرره الكتاب والسنة و  -:تعاىل ، وعليه فأقول 
األمة ، وال بد من الدعوة للتوحيد ، وتقومي اخللل فيه ، وال بد من التحذير من الشرك والتحذير من كل 
وسائله وأبوابه اليت تفضي إليه ، وهذا قبل كل شيء ، مث بعد ذلك أييت دور الدعوة إىل فعل الواجبات 

 دوابت والرتغيب يف فضائل األعمالوترك احملرمات ، مث أييت دور الدعوة إىل احلرص على فعل املن
والدعوة إىل ترك املكروهات ، واملهم الذي أريد إثباته هنا هو أن الدعوة ال بد فيها من التدرج والبدء 
فاألهم فاملهم من أمور الدعوة ، وهذا انبع من فقه واقع املدعو ، وانبع من دراسة ما قرره الدليل من 

املستمر على سري الدعاة املصلحني واألئمة املهتدين من سلف هذا  الكتاب والسنة ، وانبع من االطالع
األمة املباركة ، وانبع من التجارب الواقعية والفهم الكامل ، وأما التخبط والعشوائية يف الدعوة فهو أمر 

هللا ال يقره الدين ، وال يرتضيه العقل السليم ، ونتائجه يف كثري من األحيان ال تكون كما ينبغي ، فاهلل 
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أيها الدعاة املوفقون يف االهتمام الكامل هبذه القاعدة الطيبة العريقة املباركة ، وهللا يتوالان وإايكم ملا فيه 
خري البالد والعباد ، وأسأله جل وعال ابمسه األعظم أن جيعلكم مباركني حيثما كنتم ، وأن يكلل 

 جهودكم ابلنجاح والتوفيق ، وهللا أعلم .
 .أثر الدعوة تراكمي مستقبلي  -:عشرة  القاعدة الثالثة

ْن َعَجٍل   إن اإلنسان قد خلق من عجل ، كما قال تعاىل -:أيها الداعية املبارك  نَساُن مم  ُخلمَق اإْلم
نَساُن َعُجوالا   وقال تعاىل سيما يف وأن خيالف مقتضى هذه الفطرة ، الوالداعية ال بد   وََكاَن اإلم

إن النتائج ال أتيت يف األعم األغلب دفعة واحدة ، بل املعروف ابلتجربة واستقراء مسألة نتائج الدعوة ، ف
التاريخ أن أثر الدعوة تراكمي ، أي أييت رويدا رويدا ، وجيتمع شيئا فشيئا ، ويتضح تباعا ، ومستقبلي 

بلية ، بل أي ال ينظر الداعية إىل النتائج يف حاضره ، بل األعلم األغلب أن آاثر الدعوة تكون مستق
ولرمبا ال يدركها الداعية يف حياته ، فاألمر يفتقر إىل الصرب واحللم ، فالعجلة يف حتصيل النتائج من 
أخطر ما يواجه الداعية ، ألن مراعاة العجلة فيها يوجب له االنقطاع عند عدمها ، أي عند عدم رؤية 

اثر سه دائما بني الفينة واألخرى أن آالنتائج ، فعلى الداعية أن يقنع نفسه ويقرر يف نفسه ويذكر نف
فإن هذا ّما يطمئن قلبه ، ويريح نفسه ، ويربد حرقة قلبه عند أتخر  دعوته إمنا تكون تراكمية مستقبلية ،

نتائج دعوته ، وهو ّما يبعث األمل يف النفوس ، ويطرد اليأس من القلوب ، بل وهو ّما حيمي الداعية 
م ، ففي حديث الرجل الذي قال لرجل كثر نصحه له ومل يزدجر ، فقال من اهتام الناس وإساءة الظن هب

له " وهللا ال يغفر هللا لك " وهذا القول مبِن على االستعجال يف النتيجة ، فقال هللا تعاىل " من ذا 
قد ل -:وأحبطت عملك " قال الرواي  الذي يتأىل علي أن ال أغفر لعبد من عبيدي ، قد غفرت له ،

ويف احلديث ملا فعل أهل الطائف ابلنيب صلى هللا عليه وسلم ما  . (1)بقت دنياه وآخرتهقال كلمة أو 
فعلوا وجاءه ملك اجلبال وقال " إن شئت أطبقت عليهم األخشبني " أىب ذلك احلبيب صلى هللا عليه 

 (2)يئا "وسلم وقال " بل استأن هبم ، لعل هللا تعاىل أن خيرج من أصالهبم من يعبد هللا ال يشرك به ش
واحلديث يف الصحيح ، وهذا من ابب العلم الكامل أبن أثر الدعوة تراكمي مستقبلي ، فمقتضى هذه 

                                                 
 ، وإسناده حسن 363و  323/  2د " ( يف األدب ، ابب يف النهي عن البغي ، ورواه أيضاا أمحد يف " املسن4901رقم )أخرجه أبو داود   (1)
( يف اجلهاد ، ابب ما لقي 1795يف بدء اخللق ، ابب ذكر املالئكة ، ويف التوحيد ، ابب }وكان هللا مسيعاا بصرياا{ ، ومسلم رقم ) 225و  224/  6رواه البخاري  (2)

 . شرافحتفة األالنيب صلى هللا عليه وسلم من أذى املشركني واملنافقني , والنسائي يف 
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وما دام األمل أعظم ما يبعث األمل يف قلبه ،  نيبة إن قام يف قلب الداعية فهو مالقاعدة العريقة الط
انقطع األمل يف الناس فالتوقف  موجودا يف قلب الداعية فإنه ال يزال مستمرا يف دعوته ، ولكن مىت ما

عن الدعوة هو املصري وال بد ، واالنقطاع عن الدعوة الصحيحة املبنية على الكتاب والسنة وفهم 
فما دام الداعية يسري على درب واضح املعامل وصحيح السلف من املصائب الكبرية على األمة ، 

وعدم  اىل من قبل ومن بعد ، فعلى الداعية الصربالتأصيل فال يضره أتخر النتائج ، ألن األمر إىل هللا تع
سيما وإن مشروعا ضخما كمشروع املنهج السلفي حيتاج إىل جهد ومثابرة الضجر واستعجال النتائج ال

ومكابدة وطول زمان، واالستعجال يقوض العمل ويفسد النتائج، فالزلل يالزم املستعجل، لكن ال بد 
يعِن الرتاخي والكسل، بل اجلد واالجتهاد واحلرص كلها أمور وأن ننبه على أن عدم االستعجال ال 

ي لَْيالا َونَ َهاراا  مطلوبة يف ترسيخ هذا املشروع الكبري، وقد قال نوح عليه السالم  وقال   إميِنم َدَعْوُت قَ ْومم
  َهاراا مُثَّ إميِنم أَْعَلنُت هَلُْم َوَأْسَرْرُت هَلُْم إم ّما يبني حرصه الشديد وجهده املتواصل،   ْسَراراا مُثَّ إميِنم َدَعْوتُ ُهْم جم

فلم يستعجل إذ ظل يدعو يف  صلى هللا عليه وسلموكذلك األنبياء من بعده، وعلى رأسهم سيد البشر 
مكة ثالثة عشر عاما من غري استعجال النتائج، ولكن مع اجلد واالجتهاد يف الدعوة حيث كان يلقى 

دعوته، كما خرج من مكة إىل الطائف يدعو إىل ربه، فلم يكن عدم الناس يف املواسم ويعرض عليهم 
يرشد أصحابه إىل عدم االستعجال،  صلى هللا عليه وسلماالستعجال مدعاة للتواين أو اخلمول، وكان 

فعندما قال له خباب رضي هللا تعاىل عنه وهم ُيضيق عليهم يف مكة :أال تستنصر لنا أال تدعو هللا لنا, 
حىت يسري  وهللا ليتمن هذا األمر أقوامهم " ما ذكر ما كان يالقيه املسلمون السابقون منقال هلم بعد

إن  (1)" موت ال خياف إال هللا أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون الراكب من صنعاء إىل حضر
ا نستعجل استعجال النتائج يف الدعوة من قصر نظر الداعي فرمبا حنكم على الناس أن ال أمل فيهم، ورمب

على أنفسنا قبل النضوج والرسوخ يف املسألة املبحوثة واملطروحة ورمبا يكون االستعجال مبحاولة القيام 
نََّك الَّذميَن ال   للدعوة ، وهللا عز وجل يقولبردود فعل جتاه احملاربني  فَّ ْ إمنَّ َوْعَد اَّللَّم َحقٌّ َوال َيْسَتخم فَاْصربم

فنتائج الدعوة تراكمية العاص )ال يزال الرجل جيِن من مثرة العجلة الندامة( قال عمرو بن   يُوقمُنونَ 
ا يسري من خالله لتحقيق من الدعاة  مستقبلية ، وإن من ا جيدا إذا بدأ يف دعوته فإنه يرسم منهجا

                                                 
( ، والبيهقي يف 3638( ، والطرباين )6698، وابن حبان )8/204( ، والنسائي 6943( و )3612إسناده صحيح على شرط الشيخني , أخرجه البخاري ) (1)

 من طريق حيىي اَبن سعيد، هبذا اإلسناد. 6/315"الدالئل" 
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أهدافه، ولكن إذا مضى زمن ومل يتحقق شيء من ذلك، أو حتقق شيء يرى أنه ال يساوي اجلهود 
قوم بتعديل منهجه السليم إىل منهج خاطئ يستعجل فيه الثمار، وذلك انتج عن تصوره املبذولة، في

اخلاطئ يف فهم حقيقة ما جيب عليه، وإنه إذا مل تتحقق أهدافه فإنه مل يقم مبا أوجبه هللا عليه، غافال عن 
وتعددت فيها ، وأنت خبري أبن البالد اليت كثرت فيها املنكرات  الفرق بني األمرين، أو جاهال لذلك

وعدم  اهم ، فإنه ال بد فيها سعة البالالشهوات وترىب الكثري عليها حىت صارت هي ديدهنم وهجري 
االستعجال، وطول النفس يف الرتبية ، فبيت وبالد عشعش املنكر فيها لسنوات عديدة، وصفات 

ليلة.فال بد من تطبعت هبا النفوس ألعوام مديدة، يصبح من العسري أن تزول مجلة واحدة يف يوم و 
 طريق األلف ميل يبدأ خبطوة واحدةالتدرج يف التغيري، والبدء ابألهم فاملهم، وعدم استعجال النتائج، ف

ومن سار على الدرب وصل، ومن أدام قرع الباب يوشك أن يفتح له ، فاحلذر احلذر من اليأس أو 
عنه كثري من الدعاة؛ فنجد أحدهم استعجال النتائج، وضرورة التأين وبعد النظر، وهذا األمر يغُفل 

َوقُ ْرآانا فَ َرقْ َناُه لمتَ ْقَرأَُه َعَلى النَّاسم   يتعجل النتائج، ويستغرب بطء استجابة الناس، وينسى قول هللا تعاىل
فيجب على الداعية أن يكون حكيماا، وال يغفل عما أحدثته وسائل اهلدم   َعَلى ُمْكٍث َونَ زَّْلَناُه تَنزميالا 

قول الناس وأفكارهم، وأن ذلك قد استغرق وقتاا طويالا، فال نستغرب أن حنتاج إىل وقت مناسب يف ع
، وهللا املستعان إلعادهتم إىل طريق اهلداية ، ولنعلم أن الكلمة الطيبة تؤيت مثارها ونتائجها ولو بعد حني 

فرييد دعاة وأعظم الدعاة سه من أكرب العلى تلك النفوس الضعيفة العجولة ، فإن من الناس من يظن نف
أن يرى آاثر دعوته من أول يوم يف دعوته ، أو يف أوائل دعوته ، وهذا أمر إن استمر مع الداعية فمآله 

وبتذكري النفس هبا بني الفينة واألخرى ، فقد وجدان  لالنقطاع ، فاهلل هللا أيها األحباب هبذه القاعدة ،
بنا اطمئناان عظيما وثقة ابهلل تعاىل وحسن ظن به ، فاحلمد هلل يف أقناع النفوس هبا راحة كبرية ويف قلو 

 . له وصحبه وسلمآعلى هذه اهلداية ،وهللا أعلم ، وصلى هللا علة نبينا حممد و 
 .الدعوة ابلقدوة واألفعال يؤثر يف النفوس أكثر من أتثري األقوال  -:القاعدة الرابعة عشرة 

أمهيته الكبرية يف الصالح واإلصالح ، وقبول الدعوة وحمبة الناس ال جرم أن الدعوة ابلقدوة له  -:أقول 
اَي أَي َُّها الَّذميَن َآَمُنوا ملمَ تَ ُقوُلوَن َما اَل   للداعية ، وقبل ذلك اخلروج من مقت هللا تعاىل ، قال تعاىل

َّن َدَعا إمىَل اَّللَّم    تعاىل وقال  َكبُ َر َمْقتاا عمنَد اَّللَّم َأن تَ ُقولُوا َما اَل تَ ْفَعُلونَ   تَ ْفَعُلونَ  َوَمْن َأْحَسُن قَ ْوالا ّمِم
نيَ  َن اْلُمْسلممم َل َصاحلماا َوقَاَل إمنَِّنم مم قال ابن كثري رمحه هللا )أي هو يف نفسه مهتد مبا يقوله فنفعه    َوَعمم
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بل  عن املنكر وأيتونهتونه، وينهون لنفسه ولغريه الزم ومتعد، وليس هو من الذين أيمرون ابملعروف وال أي
إنه يدعو إىل اخلري، ويرتك الشر، ويدعو اخللق إىل اخلالق تعاىل، وهذه عامة يف كل من دعا إىل ذلك 

 ، وتوفر األوقات، وختتزل الطاقاتوهو يف نفسه مهتد( فالدعوة إىل هللا ابلقدوة احلسنة تصلح النيات
: تطبيق اإلسالم ُخلقاا ومعاملة وعفة جلذب الناس ومتِكن الداعية من أداء أدوار عدة متكاملة من أمهها

إليه ابألمثلة احلية ، وتتمثل الدعوة إىل هللا تعاىل ابلقدوة احلسنة يف الكالم، والسلوك، والقول، والعمل 
واحلال واملقال، والتطابق والتكامل يف كل ذلك.ويف حال التناقض السلوكي حيل غضب هللا ومقته ، إن 

ىل هللا يف العصر احلاضر القيام ابلدعوة اإلسالمية عن طريق القدوة احلسنة ألهنا من واجب الدعاة إ
 ولن يتحقق ذلك إال ابلعلم النافعالسبيل الوحيد هلداية الناس، وإصالح أحواهلم الدينية والدنيوية، 

هللا تعاىل ، ومن أمهية الرتبية ابلقدوة فقد أمر  والعمل الصاحل، والصرب على الدعوة، وعلى أذى الناس
 أُْولَئمَك الَّذميَن َهَدى اَّلِلُ فَبمُهَداُهُم اقْ َتدمهْ  نبيه صلى هللا عليه وسلم ابالقتداء ابألنبياء قبله ، فقال تعاىل

 َلَقْد َكاَن َلُكْم يفم َرُسولم اَّللَّم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة   ىلوالقدوة يف األدلة يعرب عنها ابألسوة احلسنة ، قال تعا
 يف أقواله وأفعاله وأحوالهن كثري )هذه اآلية أصل كبري يف التأسي برسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال اب

َر الناُس ابلتأسي ابلنيب صلى هللا عليه وسلم يوم األحزاب يف صربه ومصابرته ومرابطته وجماهدته  وهلذا أُمم
رئيس يف انتشار اإلسالم يف شرق وانتظاره الفرج من ربه عز وجل ( وقد ذكر أهل التاريخ أن السبب ال

آسيا هو تطبيق اإلسالم وجعله منهج حياة من قبل جتار املسلمني ، فالدعوة ابلقدوة من أهم أسباب 
وقد كانت الوفود أتيت إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وتسلم بني يديه إسالم طواعية االستجابة للداعية ، 

ب أخالقه وكرمي ضيافته وكبري احرتام أصحابه له وتقديرهم ال كراهية ، ملا تراه من حسن تعامله وطي
وتعظيمهم له ، فالداعية إىل هللا تعاىل ال بد وأن يكون على جانب كبري من االهتمام مبسألة القدوة ، 
وأهنا تفعل يف قلوب الناس األفاعيل ، وهي من ابب تصديق القول ابلعمل ، وقد قسم أهل العلم رمحهم 

وة إىل قدوة حسنة مطلقة : أي معصومة عن اخلطأ والزلل ، كما هي يف األنبياء والرسل هللا تعاىل القد
قدوة حسنة مقيدة  أي مبا شرعه هللا عز وجل ؛ ألهنا غري معصومة ، كما إىل عليهم الصالة والسالم ، و 

غري األنبياء ف مهي يف الصاحلني واألتقياء من عباد هللا من غري الرسل واألنبياء عليهم الصالة والسال
والرسل عليهم الصالة والسالم قد يقتدى هبم يف أمور دون أخرى ، وذلك الحتمال صدور تصرفاهتم 

ا مبوافقة شرع هللا  وهبذا يكون ، عن ضعف بشري ، أو خطأ اجتهادي ، لذا كان االقتداء هبم مقيدا
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ا يشمل التأسي بكل من عمل عمالا صاحلا  ا حسناا كان نبياا رسوالا ، أسلوب القدوة احلسنة أسلوابا عاما
ا هنجهم يف عمله النيب صلى هللا عليه وسلم قال "صلوا كما  ، بل إن أو كان اتبعاا للرسل الكرام انهجا

وهذا  (2)"الوداع كان إذا فعل املنسك قال "لتأخذوا عِن مناسككموملا كان يف حجة  (1)"رأيتموين أصلي
ابلقدوة أسهل وأيسر من التعلم ابلقول ، ملا فيه من عمق  بل إن التعلم من التعليم أبسلوب القدوة ،

التأثري وسالمة األخذ وكمال الفهم ، فإن القول قد ال يفهم أحياان وأما التطبيق العملي فهو مفهوم لدى 
العامة ، وقد كان بعض الصحابة رمبا توضأ وهو ال يريد الوضوء وإمنا لتعليم الناس كما فعله علي 

رضي هللا عنهم وأرضاهم ، وقد جهر عمر بدعاء االستفتاح مدة من الزمن ليعلم الناس وعثمان وغريمها 
، وقد كان بعضهم يصلي وهو ال يريد الصالة ولكن يريد تعليم الناس سنة الصالة ، وقد جهر ابن 

لناس عباس ابلفاحتة يف صالة اجلنازة ليعلم الناس أهنا سنة القراءة فيها ، مع أهنم قادرون على تعليم ا
ولكن التعليم ابالقتداء من أبلغ وأعمق وأبقى آاثر التعليم يف النفوس ، فالقدوة احلسنة  ابألقوال فقط ،

وملا اختلف الناس يف فطر  سنة ونشر اخلري بني فئام اجملتمعهلا أثرها ودورها الكبري يف التعليم والرتبية احل
النساء بقدح من لنب فرفعه النيب صلى هللا عليه  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم عرفة أرسلت له بعض

الداعية إن كان ذا وسلم وهو على راحلته لرياه الناس وشرب منه ، بل وحنن حنس يف أنفسنا روعة ومجال 
مست حسن وكان ّمن يفعل ما يقول ، وكانت األمور اليت يدعو هلا منطبعة على حمياه وأخالقه وتفوح 

وأذكر أنِن حضرت خطبة لبعض األحباب ّمن ال أعلم عليه إال اخلري ، ووافق  روائها الزكية العطرة منه ،
أن اخلطبة كانت عن الزهد يف هذه احلياة ومتاعها ، وكانت من أروع ما مسعت يف ذم الدنيا ، وملا 

 سلمنا عليه ودعاان إىل بيته فوجئت يف احلقيقة ملا رأيت بيته وما فيه من التحف الكثرية واليت أعرف أان
أهنا من ذوات األمثان الغالية ، نعم ، أخفيت األمر يف نفسي ومل أبده له ،ولكن كدر ما رأيته على 
صفاء اخلطبة وروعتها ومجاهلا يف نفسي ،تكديرا حاولت أن أقنع نفسي أنه من الشيطان ، ولكن ما 

سلف األمة إن استطعت ، ألن العبد مفطور على الربط بني الدعوة وسلوك الداعية ، وقد كان بعض 
طلب منه ترغيب الناس يف بعض أعمال اخلري انتظر قليال حىت يتسىن له أن يفعله عدة مرات ، مث يدعو 

وألسنة الناس حداد غالظ على من خالف قوله الناس له بعد ذلك ، وهكذا ينبغي أن يكون الداعية ، 
                                                 

 . ه هللاإسناده صحيح على شرط البخاري , واحلديث صححه األلباين رمح  (1)
 . ( يف املناسك1970( يف احلج ، ابب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر ، وأبو داود رقم )1297خرجه مسلم رقم )حديث صحيح , أ (2)
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ه ، وهو حمط نظر الناس يف إساءته عمله ، فالداعية هو حمط القدوة يف الناس فليتق هللا تعاىل يف نفس
مام أمحد للمأمون يف  مام أمحد عندما ُأخرب ِبمل اإلم وإحسانه ،ويروى أن أاب جعفر األنباري صاحب اإلم
األايم األوىل للفتنة. عرب الفرات إليه فإذا هو جالس يف اخلان، فسلم عليه، وقال: اي هذا أنت اليوم رأٌس 

أجبَت إىل خلق القرآن ليجينبَّ إبجابتك خلق من خلق هللا، وإن أنت مل والناس يقتدون بك، فوهللا لئن 
إن مل يقتلك فأنت متوت، وال  -يعِن املأمون-ومع هذا فإن الرجلجتب ليمتنعنَّ خلق من الناس كثري، 

بد من املوت فاتق هللا وال جتبهم إىل شيء. فجعل أمحد يبكي ويقول: ما قلت؟ فأعاد عليه فجعل 
... والداعية الصادق هو الذي يتقي هللا تعاىل يف الناس ، فال يقول  ء هللا، ما شاء هللايقول: ما شا

القول وال يفعل الفعل إال بعد النظر يف عواقبه يف أتثريه على القدوة من عدمه ، ويروى عن اإلمام أمحد 
اطمئنان القلب ابإلميان رمحه هللا تعاىل أنه ملا قيل له يف أمر الرخصة يف القول خبلق القرآن ظاهرا مع 

اخرج ، انظر أي شيء ترى ، قال: فخرجُت إىل  - أحد تالمذته -بسبب شدة اإلكراه قال :ايمروزي 
ا من الناس ال حيصي عددهم إال هللا والصحف يف أيديهم واألقالم واحملابر  رحبة دار اخلليفة فرأيت خلقا

ا: ننظر ما يقول أمحد فنكتبه، قال املروزي: يف أذرعتهم، فقال هلم املروزي: أي شيء تعملون؟ فقالو 
ا أبيديهم الصحف واألقالم ينتظرون ما تقول  مكانكم. فدخل إىل أمحد بن حنبل فقال له: رأيت قوما
فيكتبونه فقال: اي مروزي أضل هؤالء كلهم ! أقتل نفسي وال أضل هؤالء... هذا هو من يراعي جانب 

ر يف اإلخالل جبانب القدوة  استقامت أموره ووفق فيها للحق القدوة ، فالداعية إن استشعر كرب اخلط
بفضل هللا تعاىل ، وأما إن أمهل هذا اجلانب اخلطري املهم فإنه قريبا ما تنزل هيبته من القلوب وتزدريه 

وترد دعوته العقول ، فاملأمول منا مجيعا أن هنتم هبذا اجلانب ، وقد ذكر أهل العلم رمحهم هللا العيون 
الصالح ، وهذا أمر يتحقق ابإلميان والتقوى والتعبد  -: األول , أن القدوة ترتكز على عدة أمور تعاىل

فصالح الداعية يف ذاته مع مراعاة جانب اإلخالص واملتابعة واحلذر من الرايء والتسميع واإلحداث ، 
عظمه وأمجله وأروعه يف حسن اخللق ، وما أ -: الثاينمن أهم األمور اليت ترتكز عليها القدوة احلسنة ، 

املسلم عموما وأهل العلم خصوصا ، انهيك عن الفضائل الكثرية واألجور العظيمة املرتتبة على التحلي 
 لعمل ، وقد تكلمنا عن هذا سابقا موافقة القول ا -: الثالثِبسن األخالق اليت وردت هبا الشريعة ، 

لقدوة احلسنة ، والقدوة احلسنة كفيلة فإن اجتمعت هذه الصفات يف داعية فقد استجمع أصول ا
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نبينا  وهللا أعلم وصلى هللا على لتوفيق للجميع يف الدنيا واآلخرةنسأل هللا تعاىل ا بنجاحه يف دعوته ،
 وعلى آله وصحبه وسلم .

 .الدين مبناه على اهلدى واالتباع ال على اهلوى واالبتداع  -:القاعد اخلامسة عشرة 
 تعاىل أن الدعوة من العبادات هلل تعاىل ، وحيث كانت من األمور التعبدية هلل اعلم رمحك هللا -:أقول 

ومها اإلخالص هلل تعاىل واملتابعة للنيب صلى جل وعال فال بد فيها من حتقيق شرطي التعبد هلل تعاىل ، 
املستنكرة ، بل ال  هللا عليه وسلم ، مبعىن أنه ال جيوز أن تبىن الدعوة على األمور املنكرة واألفعال احملدثة

  رر أن كل إحداث يف الدين فهو رد بد فيها من املوافقة للمتقرر شرعا ، فالدعوة من أمور الدين ، واملتق
وقال عليه  (1)كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم " من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد "

واملتقرر أن  (2)كل بدعة ضاللة "و  بدعة , فإن كل حمدثة الصالة والسالم " وإايكم وحمداثت األمور
األصل يف التعبدات وقفها على مورد النص الصحيح الصريح ، فصارت الدعوة من أوهلا إىل آخرها مبنية 
على املوافقة واالتباع ال على اهلوى واالبتداع ، فاحلذر احلذر أيها األحبة الدعاة من اإلحداث يف أمور 

دعة واملخالفة ، وإنك أيها الداعية املوفق لو نظرت نظرة بسيطة إىل واقع كثري الدعوة ، أو الدعوة إىل الب
من الدعاة يف العامل العريب واإلسالمي لوجدت العديد من املخالفات الدعوية ، ما بني إحداث السائل 
الدعوية اليت ختالف النصوص ، وبني الدعوة إىل ما خيالف املتقرر يف الشريعة اإلسالمية ، وهذه 
املخالفات على مستوى الطوائف واألفراد ، فالدعوة إىل إحياء املوالد على خمتلف أنواعها وتباين أشكاهلا 
من الدعوة إىل املخالفة والبدعة ، والدعوة إىل إحياء الليايل الشريفة كليلة اإلسراء واملعراج أو ليلة املولد 

 املخالفة والبدعة ، والدعوة إىل إىل النبوي أو ليلة النصف من شعبان وحنوها كل ذلك من الدعوة
األذكار اجلماعية وإحياء الطرق الصوفية على تباين مناهجها كله من الدعوة إىل البدعة واملخالفة ، فإن 

ملتقرر اخلروج عن اجتتمع على املخالفة والدعوة إىل اهلوى و  االطرق الصوفية وإن اختلفت مناهجها إال أهن

                                                 
جور فالصلح مردود لحوا على صلح : ابب إذا اصط 5/221يف البيوع : ابب النجش ووصله يف الصلح  4/298البخاري تعليقاا بصيغة اجلزم أخرجه  , حديث صحيح (1)

، وأخرجه ابن ماجة يف املقدمة : ابب تعظيم حديث  2/506( يف األقضية : ابب نقض األحكام الباطلة ، وأبو داود يف السنة : ابب لزوم السنة 1718ومسلم رقم )
 . 14رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رقم 
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فري عموم املسلمني من الدعوة إىل البدعة ، والدعوة إىل اخلروج على حكام لدعوة إىل تكايف الدين ، و 
 تنة اخلامدةالزمان هي من الدعوات املضللة واليت يراد هبا متزيق جسد األمة وإراقة الدماء وإاثرة الف

الزايرة  والدعوة إىل زايرة القبوروالدعوة إىل حتريف أمساء الرب جل وعال وصفاته من الدعوة إىل البدعة ، 
الشركية وتعظيم القبور ابلبناء عليها والطواف حوهلا والذبح عندها ودعائها من دون هللا تعاىل هو من 

ي من الدعوة إىل الدعوة إىل الشرك والبدعة ، والدعوة إىل التقريب بني األداين وإزالة الفروق العقدية ه
لشرعية ابملناهج الغربية ِبجة عدم صالحية والدعوة إىل نسف الدين وتبديل املناهج ا الكفر والزندقة 

مناهج اإلسالم هلذا الزمان هي من الدعوات الكافرة الفاجرة املضللة القذرة ، والدعوة إىل إسقاط هيبة 
اليت هتدم العلماء وفتح ابب الفتيا على مصراعيه ملن هب ودب ِبجة احلرية الفردية هي من الدعوات 

ة إىل إقصاء الدين عن منهج احلياة والسياسة واحلكم والدور التعليمية الدين وتفسد يف األرض ، والدعو 
واملؤسسات يف الدولة وحصر أمره يف املسجد فقط فال دين يف السياسة وال عقيدة تضبط حرايت 
األفراد واجلماعات هي من الدعوات الكافرة اليت إن قبلت وانتشرت فناهيك عن الفساد الكبري على 

هيك عن الشر الكبري واخلطر املدهلم على األمم يف هذه األرض ، والدعوة إىل التقريب العباد والبالد وان
بني املؤمن والكافر والرب والفاجر والسِن والبدعي ِبجة االتفاق يف مفهوم اإلنسانية فقط دعوة إىل 

ميتة املقيتة سواء أكان البدعة وخمالفة املتقرر شرعا يف عقيدة الوالء والرباء ، والدعوة إىل إحياء العصبية امل
منها العصبية القومية أو العصبية املذهبية الطائفية أو العصبية للجنس والبلد والنسب ، كلها من 
الدعوات الفاجرة البعيدة عن الدين وما قررته النصوص من أن مبدأ احلب والبغض ال بد وأن حيصر يف 

ال تفاضل عند هللا تعاىل ال يف املال وال يف اجلمال وال  اإلميان والتقوى ، وأن أكرمنا عند هللا أتقاان ، وأنه
، وإمنا هو  يف احلسب وال يف النسب وال يف الداير وال ابلطول وال ابلقصر وال ابلعربية وال ابألعجمية

حتكيم القوانني الوضعية وإبعاد احلكم والتحاكم إىل شريعة هللا والدعوة إىل  ابإلميان والتقوى التفاضل 
أبهنم الكافرون الظاملون أهلها ي دعوة إىل الكفر والفساد يف األرض ، بل وصف هللا تعاىل تعاىل ه

والدعوة إىل تقديس األشخاص بغري ما معهم من احلق دعوة إىل  الفاسقون وأهنم يبغون حكم اجلاهلية ،
ا أصحاهبا على إحياء منهج الوثنية يف األرض ، إىل غري ذلك من الدعوات اآلمثة الفاجرة ، واليت بناه

خمالفة احلق ومصادمة الدليل ، وكلها دعوات ضالة ال جيوز االنطواء حتت لوائها وال الدخول يف شعاراهتا 
فإن من عظم صاحب البدعة فقد أعان على هدم اإلسالم ، فكل دعوة بنيت وال متجيد أصحاهبا  ،
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تعاىل اإلحداث واالبتداع يف دينه ،  على غري اهلدى فإن حقيقتها أهنا تدعو إىل اهلوى ، وال يقبل هللا
فكل إحداث يف الدين فهو رد ، واحلق حمصور يف أهل السنة واجلماعة ، فدعوهتم رضي هللا عنهم 
وأرضاهم هي احلق احلقيق ابلقبول واالعتماد ، ألهنا سارت على ما كان عليه النيب صلى هللا عليه وسلم 

خذوا ابلكتاب والسنة ابطنا وظاهرا يف األقوال واألعمال وصحابته الكرام يف العقيدة والعمل ، فقد أ
واالعتقادات ، فال يتجاوزون الدليل طرفة عني وال أقل من ذلك ، فدعوهتم مبنية على االتباع ال على 
االبتداع ، وعلى اهلدى ال اهلوى ، وهم الفرقة الناجية واجلماعة املوفقة والطائفة املنصورة إىل قيام الساعة 

دليل ، ويدورون م من خذهلم وال من خالفهم حىت أييت أمر هللا تعاىل ، يقولون مبا قال به الال يضره
انصرهم ،وهللا هي قائدهم واحلجة الصحيحة هو ويقفون حيث وقف الدليل ، فالدليل حيث دار الدليل 

ن سار على جعلنا هللا وإايك من أتباعهم ، وّم تعاىل هو وليهم وموالهم فنعم املوىل ونعم النصري ،
منهاجهم ابطنا وظاهرا ، ونسأل هللا تعاىل أن يعيذان من مضالت الفنت ما ظهر منها وما بطن ، قال 
أبو العباس رمحه هللا تعاىل )والعبادات مبناها على الشرع واإلتباع ال على اهلوى واالبتداع فإن اإلسالم 

سلم على لسان رسوله صلى هللا عليه و  شرعه مبِن على أصلني : أن ال نعبد إال هللا وحده وأن نعبده مبا
 .بينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم وهللا تعاىل أعلى وأعلم وصلى هللا على نال نعبده ابألهواء والبدع ( 
 . من أصول الدعوة الرباءة من املشركني ومن أهل البدع -:القاعدة السادسة عشرة 

أهل السنة واجلماعة رحم هللا تعاىل أمواهتم وثبت وهذا أمر جممع عليه بني أهل العلم من  -:أقول 
 اءة من املشركني ومن أهل البدعومن أهم أصوهلا الرب  أحياءهم ، فالدعوة الصحيحة هلا أصول كثرية ،

واملراد ابلرباءة منهم أي جمانبتهم ومصارمتهم ومعاداهتم وبغضهم وإعالن التربي منهم أمام املأل ، فال 
ُذوا اْليَ ُهوَد  اَي أَي َُّها الَّذمينَ   ى حساب الدين بيننا وبينهم ، قال تعاىلمداهنة وال جماملة عل آَمُنوا ال تَ تَّخم

ُهْم إمنَّ اَّللََّ ال يَ هْ  ن ْ ْنُكْم فَإمنَُّه مم ُْم مم نَي َوالنََّصاَرى َأْولمَياَء بَ ْعُضُهْم َأْولمَياُء بَ ْعٍض َوَمْن يَ تَ َوهلَّ  دمي اْلَقْوَم الظَّالممم
 ة إىل هللا: الرباءة من املشركني، وأن من أصول الدعو  هذا دليل على أنه جيب الرباءة من املشركني ففي

أما الداعية الذي ال يتربأ من املشركني، فهذا ليس بداعية، وليس على طريقة الرسول صلى هللا عليه 
َفَمْن   كما قال تعاىل  لى اإلميان ابهلل،وسلم وإن زعم أنه يدعو إىل هللا، والكفر ابلطاغوت مقدم ع

ْلُعْرَوةم اْلُوثْ َقى َّللَّم فَ َقدم اْسَتْمَسَك ابم ْن ابم لطَّاُغوتم َويُ ْؤمم فالبد من الرباءة من املشركني وأهل البدع    َيْكُفْر ابم
أما الذين يقولون: ما لنا ولعقائد الناس، من دخل يف مجاعتنا وصار معنا فهو أخوان، وعقيدته له ، هذه 
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ا قاله أهل العلم من أهل السنة دعوة إىل هللا عِز وجِل، وإمنا هي دعوة إىل احلزبية والعصبية ، كمليست 
 الرباء ، واليت هي من أهم أصول الدين والعقيدة ، وقال تعاىل فهذه املقالة اخلطرية متيع عقيدة الوالء و

 يَم َوالَّذم ْن ُدونم َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة يفم إمبْ َراهم َّا تَ ْعُبُدوَن مم ْنُكْم َوّمم ْم إمانَّ بُ َرَآُء مم هم يَن َمَعُه إمْذ قَاُلوا لمَقْومم
َّللَّم َوْحدَ  ُنوا ابم ا َحىتَّ تُ ْؤمم َنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلبَ ْغَضاُء أََبدا نَ َنا َوبَ ي ْ َبم اَّللَّم َكَفْراَن بمُكْم َوَبَدا بَ ي ْ يَم ألم يهم ُه إمالَّ قَ ْوَل إمبْ رَاهم

َنا َوإملَ  ْلَنا َوإملَْيَك أَنَ ب ْ ْن َشْيٍء رَب ََّنا َعَلْيَك تَ وَكَّ َن اَّللَّم مم َرنَّ َلَك َوَما أَْملمُك َلَك مم ريُ أَلَْستَ ْغفم فمفهوم  ْيَك اْلَمصم
الرباء يف الشريعة اإلسالمية والعقيدة السلفية عقيدة أهل السنة واجلماعة تقتضي بغض أعداء هللا تعاىل 

اهتم والتربي منهم والتجايف عنهم ومصارمتهم وعدم التودد هلم بقوٍل أو فعل أو إشارة ، وجماهدهتم ومعاد
بكل أنواع اجلهاد ابلقلب واللسان واليد والسيف والقلم ، فنجاهد كل طائفة منهم مبا يناسبها من 

وكشف خمططاهتم  اجلهاد ، وأن ال نتشبه هبم فيما هو من عاداهتم وعباداهتم وهجرهم وفضح أستارهم
 قدرهم واضطرارهم إىل أضيق الطريقوإدخال الغيظ يف قلوهبم ، وإهانتهم وعدم إكرامهم واحلط من 

وعدم بداءهتم ابلسالم ، وأالَّ يروا منَّا فعالا أو يسمعوا قوالا يوجب دخول السرور على قلوهبم ، وحماصرة 
تفيدوا من أموال املسلمني ويقاتلوهنم هبا اقتصادهم وحماولة تضييق جماالت التعامل معهم حىت ال يس

وتكون أموالنا عوانا هلم علينا ، وأن ال تكون بيننا وبينهم عالقات وصداقات ودية ، فإن هذا مناٍف ملعىن 
ا من التعامل معهم فيه  التربي منهم ، بل الواجب قطع العالقات معهم إال فيما اضطرران إليه ومل جند بدا

فكل ما من شأنه أن يكون برهاانا على صدق  -:وابجلملة ، رة تقدر بقدرها ، فال أبس ولكن الضرو 
فمن حتقق فيه مقتضى الرباءة املطلقة فالبد  البغض القليب الذي عليه مدار الرباء فإنه داخل يف مفهومه ،

رض واجب أن نتربأ منه الرباءة املطلقة اليت تقتضي عداوته العداوة املطلقة وبغضه البغض املطلق ، وهذا ف
أن  -إن شاء هللا تعاىل  -على كل أحد ، وهي من األمور اليت نتقرب هبا إىل هللا تعاىل ، وأنت خبري 

الرباءة املطلقة إمنا تكون يف حق الكافر الكفر األكرب ، واملشرك الشرك األكرب ، واملنافق النفاق 
واملشرك  ونبغضه املعاداة والبغض املطلق هاالعتقادي ، فالكافر البد أن نتربأ منه الرباءة املطلقة ونعادي

ا أكرب البد أن نتربأ منه الرباءة املطلقة ونعاديه ونبغضه املعاداة والبغض املطلق ، واملنافق النفاق  شركا
ولقوله  اة والبغض املطلق لآلية السابقةالبد أن نربأ منه الرباءة املطلقة ونعاديه ونبغضه املعاد االعتقادي

َن اَّللِم يفم َشيْ الَّ ي َ   تعاىل نمنَي َوَمن يَ ْفَعْل َذلمَك فَ َلْيَس مم ن ُدْونم اْلُمْؤمم ُنوَن اْلَكافمرميَن َأْولمَياء مم ذم اْلُمْؤمم ٍء إمالَّ تَّخم
ُهْم تُ َقاةا  ن ْ ُقوْا مم أي أن من خاف يف بعض البلدان واألوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره  َأن تَ ت َّ
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رواه  "إان لنكشر يف وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم  "، وذلك كما قال أبو الدرداء فقط ال بباطنه ونيته 
اَي أَي َُّها   وقال تعاىل "ليس التقية ابلعمل وإمنا التقية ابللسان " قال ابن عباس  :. وقال الثوريالبخاري

ُذوا اْليَ ُهوَد َوالنََّصاَرى َأْولمَياَء بَ ْعُضهُ  الَّذمينَ  َ آَمُنوا ال تَ تَّخم ُهْم إمنَّ اَّللَّ ن ْ ْنُكْم فَإمنَُّه مم ُْم مم ْم أَْولمَياُء بَ ْعٍض َوَمْن يَ تَ َوهلَّ
نيَ  ُذوْا آاَبءُكْم َوإمْخَواَنُكْم َأْولمَياء إَنم  وقال تعاىل   ال يَ ْهدمي اْلَقْوَم الظَّالممم اَي أَي َُّها الَّذميَن آَمُنوْا اَل تَ تَّخم

نُكْم فَُأْولَئمَك ُهُم الظَّالمُمونَ  اْسَتَحبُّوْا اْلُكْفَر َعَلى ُم مِم ميَانم َوَمن يَ تَ َوهلَّ وقال تعاىل منكراا على من يوايل   اإلم
تَ ُغوَن عمنَدُهُم اْلعمزََّة فَإمنَّ العمزَّةَ   الكفار نمنَي أَيَ ب ْ ن ُدونم اْلُمْؤمم ُذوَن اْلَكافمرميَن َأْولمَياء مم يعاا الَّذميَن يَ تَّخم ِم مجَم   َّللم

ا ، وهي تفيد إفادة قطعية وجوب الرباءة املطلقة ملن اتصف ابلكفر أو  واآلايت يف هذا املعىن كثرية جدا
وأما مطلق الرباء أو  الشرك األكرب أو النفاق االعتقادي ، فهذا ابلنسبة للرباء املطلق أو الرباء الكلي .

ة معصية شهوة أو شبهة ، ويدخل يف الرباء اجلزئي ، فإنه يكون لعصاة املوحدين سواءا كانت املعصي
ارج والكالبية واملرجئة وحنوهم ذلك املبتدعة الذين مل يكفروا ببدعتهم كاألشاعرة واملعتزلة واملاتريدية واخلو 

فنربأ منهم لكن ليس الرباء املطلق ؛ ألن معهم أصل اإلسالم وإمنا نربأ منهم مطلق الرباء أي بعض الرباء 
ويوجب  ب مطلق العداوة أي بعضها ال كلهالرباء ّمن حتقق فيه ما يقتضيه ، يوجال كل الرباء ، ومطلق ا

مطلق البغضاء أي بعضها ال كلها ، وهذا يؤيد مذهب أهل السنة أنه قد جيتمع يف الشخص الواحد 
موجب احملبة والعداوة ، وموجب الثواب والعقاب ، وبعبارة أخرى نقول : عصاة املوحدين حنبهم 

معهم من اإلميان ، ونبغضهم ونعاديهم مبا معهم من الفسوق والعصيان ، وإننا يف هذه  ونواليهم مبا
األزمنة لنعاين أشد املعاانة من بعض من ينتسب للدعوة وهو على جانب كبري من مواالة الكفار وأهل 

ك البدع ، وإننا لنرى صورا كثرية جدا من مواالة الكفار وأهل البدع ، ومن ابب التوضيح نضرب ل
بعض األمثلة على هذه املواالة اليت تضرب يف أصل الوالء والرباء ، واليت صار يوصف ابلتحضر 

  -:والتقدمية واالنفتاح من يقوم هبا ، فأقول 
الرضا بكفرهم وعدم تكفريهم أو الشك يف كفرهم أو تصحيح أي مذهٍب من مذاهبهم الكافرة  -: منها

وقد جعلها العلماء من مجلة نواقض اإلسالم ، فنربأ إىل هللا  ، وهذه الصورة انقضة للتوحيد من أساسه
 منها ومن أهلها ، وهللا أعلم .

التويل العام للكفار ابختاذهم أنصاراا وأعواانا وأصدقاء وإخواانا أو الدخول يف دينهم أو إعانتهم  -: ومنها
 على مراسم كفرهم بقوٍل أو عمل ، وهللا املستعان .
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ليهم عند نزول احلوادث وترك التحاكم للشريعة ، فما أن تنزل انزلة ابملسلمني إال التحاكم إ -: ومنها
ا ؛ ألنه نوع من اإلميان مبا هم عليه من الكفر  ويرفعون األمر إىل الكفار ليحكموا فيه ، وهذا خطري جدا

َا أُنزم  قال تعاىل  ن قَ ْبلمَك يُرميُدوَن َأن يَ َتَحاَكُمواْ أملَْ تَ َر إمىَل الَّذميَن يَ ْزُعُموَن أَن َُّهْم آَمُنوْا مبم َل إملَْيَك َوَما أُنزمَل مم
ا لَُّهْم َضاَلالا بَعميدا ْيطَاُن َأن ُيضم ُرواْ َأن َيْكُفُرواْ بمهم َويُرميُد الشَّ  وهللا أعلم .  إمىَل الطَّاُغوتم َوَقْد أُمم

كان على حساب اإلسالم وقضاايه   ومودهتم وحمبتهم والسعي احلثيث يف حتقيق ما يرضيهم ول -: ومنها
  وهذا مزلق خطري وطامة كبرية

ن ُدونم اَّللِم   الركون إليهم ، قال تعاىل -: ومنها ُكُم النَّاُر َوَما َلُكم مِم َواَل تَ رَْكُنوْا إمىَل الَّذميَن ظََلُموْا فَ َتَمسَّ
ْن َأْولمَياء مُثَّ اَل تُنَصُرونَ  االعتماد عليهم يف سائر األمور أو أغلبها اقتصادايا واملراد ابلركون إليهم أي   مم

 وسياسياا وعسكرايا وفكرايا وغري ذلك ، وهللا املستعان .
ُنونَ   مداهنتهم وجماملتهم ومداراهتم على حساب ديننا ، قال تعاىل -: ومنها ُن فَ ُيْدهم   َودُّوا َلْو ُتْدهم
ن ُدونمُكْم   اىلاختاذهم بطانة من دون املؤمنني ، قال تع -: ومنها ُذوْا بمطَانَةا مِم اَي أَي َُّها الَّذميَن آَمُنوْا اَل تَ تَّخم

ي ُصُدوُرُهْم َأْكب َ  ْم َوَما خُتْفم هم ْن أَفْ َواهم نَّا َلُكُم اَل أَيُْلوَنُكْم َخَباالا َودُّوْا َما َعنمتُّْم َقْد َبَدتم اْلبَ ْغَضاء مم ُر َقْد بَ ي َّ
  ُلونَ اآلاَيتم إمن ُكنُتْم تَ ْعقم 

ْع َمْن َأْغَفْلَنا قَ ْلَبُه َعن ذمْكرماَن َوات ََّبَع َهَواُه   طاعتهم فيما أيمرون ويشريون به ، قال تعاىل -: ومنها َواَل ُتطم
يُعوْا الَّذميَن َكَفُروْا يَ ُردُّوُكْم عَ   وقال تعاىل  وََكاَن أَْمرُُه فُ ُرطاا َلى أَْعَقابمُكْم فَ َتنَقلمُبواْ اَي أَي َُّها الَّذميَن آَمنُ َوْا إمن ُتطم

رمينَ   .  َخاسم
 توليتهم أمراا من أمور املسلمني كاإلمارة والكتابة وقيادة اجلند أو توزيرهم ، وحنو ذلك . -: ومنها

التشبه هبم فيما هو من عباداهتم أو عاداهتم ومشاركتهم يف أعيادهم ويف مراسم كفرهم اخلاصة  -:ومنها 
 ذلك .هبم وهتنئتهم على 

هتنئتهم ابستقالل بالدهم والدعاء هلم مبزيد من الرخاء واالستقرار كما هو حاصل هذه األزمنة  -: ومنها
 يف كثري من بالد اإلسالم .
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، وإفساح ، وتقدميهم يف اجملالس وتقريبهم البشاشة هلم والطالقة وانشراح الصدر هلم وإكرامهم -: ومنها
ال تبدءوا اليهود والنصارى ابلسالم  " صلى هللا عليه وسلمقال النيب الطريق هلم ، وبداءهتم ابلسالم ، 

 . (1)"وإذا لقيتموهم يف طريق فاضطروهم إىل أضيقه 
من جامع  " صلى هللا عليه وسلمالسكىن معهم يف دايرهم وتكثري سوادهم ، وقد قال النيب  -: ومنها

 . (2)رواه أبو داود إبسناد حسن "املشرك وسكن معه فإنه مثله 
 معاونتهم على ظلمهم ونصرهتم فيه . -: ومنها
 تعظيمهم إبطالق األوصاف عليهم كصاحب الفخامة أو السيد الرئيس أو صاحب العظمة . -: ومنها
 مناصحتهم والثناء عليهم ونشر فضائلهم . -: ومنها

الغرب من احلضارة  تفضيلهم على املسلمني ، وهذه طامة يقع فيها كثري من املغرورين مبا عليه -: منهاو 
 والتقدم .

التآمر معهم وتنفيذ خمططاهتم والدخول يف أحالفهم وتنظيماهتم ومكاتبتهم بعورات املسلمني  -: ومنها
 ونقاط اخللل فيهم .

فرح القلوب ابنتصارهم على املسلمني كما قد فرح بعض املنافقني هذه األزمنة ابنتصار بعض  -: ومنها
 سالم .دول الكفر على بعض دول اإل

ا اإلقامة يف داير املسلمني ومعتزاا ابلكافرين وحمتمياا  -ولعله آخرها : ومنها من هرب إىل دايرهم مبغضا
 ن بعض املنافقني يف هذه األزمنة هبم كما هو حاصل م

أنه ال جيوز بناء أمر الدعوة على التساهل مع أهل الكفر والبدعة ، بل ال  -:واملقصود من هذه القاعدة 
ن يكون هناك مصارمة ألهل البدع والكفر والزندقة وإظهار العداوة هلم والتربي منهم ، وإن اضطر بد وأ

الداعية إىل دعوهتم فال بد من الرفق واللني يف أول األمر ، ولكن اللني والرفق يف أمر الدعوة يف الظاهر 
عوة ال بد من االهتمام به ال يلزم منه حمبتهم وال موادهتم يف الباطن ، وهذا أصل كبري من أصول الد

                                                 
 150ورقة /5يف االستئذان كما يف "إحتاف املهرة" ( ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أبو عوانة 9837إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو يف "مصنف عبد الرزاق" ) (1)

 . و " السلسلة الصحيحة " وقد صححه األلباين يف " اإلرواء "
( يف اجلهاد ، من 2645( يف السري ، وأيب داود رقم )1605( يف اجلهاد ، ابب يف اإلقامة أبرض الشرك ، وله شاهد عند الرتمذي رقم )2787رواه أبو داود رقم ) (2)

أيب حازم أن رسول إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن جرير بن عبد هللا , وقال الرتمذي : وأكثر أصحاب إمساعيل قالوا : عن إمساعيل عن قيس بن حديث 
 والدارقطِن إرساله إىل قيس بن أيب حازم . احلديث ، يعِن أنه مرسل ، وقال : املرسل أصح ، وقد صحح البخاري ، وأبو حاُت ، وأبو داود ، ...هللا صلى هللا عليه وسلم 
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وتذكري الدعاة به بني الفينة واألخرى ، وهللا املوفق واهلادي على سواء السبيل . وهللا أعلم وصلى هللا 
 على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا .

 تقدمي تقرير العقيدة الصحيحة يف قلوب الناس مقدم على االشتغال -:القاعدة السابعة عشرة 
 .بغريه 
لقد أكثرت عليك يف االهتمام أبمر العقيدة ، وما ذلك إال لعظم اخلطر يف املخالفة ، فال  -:أقول 

تلمِن على ذلك ،وألن املخالفات العقدية يف الدعوة إىل هللا تعاىل هي الغالبة على كثري من الدعاة إىل 
ح أمر العقيدة يف قلوب العامة هو تصحي -أيها الداعية املوفق  -هللا ّمن ينتسب لإلسالم ، فليكن 

املقدم على غريه من األمور الثانوية اجلانبية اليت قد يستغىن عنها إىل وقت آخر ، فال تلته عنه بغريه من 
األمور ،بل ال بد من تذكري الناس به بني الفينة واألخرى ،وقد كان الشغل الشاغل عند األنبياء والرسل 

 العقائد الفاسدة املخالفة للحق  لسليمة يف قلوب من بعثوا له ، ونسفإمنا هو تقرير أمور العقيدة ا
وتقومي األفكار الباطلة يف العقول واملتقررة يف القلوب ، فالداعية الناجح املوفق هو من سار على 
منهاجهم واقتفى آاثرهم يف هذا األمر ويف كل األمور الدعوية ، فإن األنبياء والرسل هم سادة الدعاة 

نتعلم أمور الدعوة إىل هللا تعاىل ، فكان االهتمام أبمر العقيدة وتقريرها يف قلوب الناس هو مههم  ومنهم
األكرب الذي ال يشتغلون عنه أبمر غريه ، ألن أمر العقيدة إذا سلم من درن الشرك والبدعة والشبهة فما 

 -:لم يف غري العقيدة ، ولكن أقولتكوال أقول إن الداعية ال يعداه من األمور أيسر إن شاء هللا تعاىل ، 
ال بد وأن يكون اهتمامه األكرب هو تقرير العقيدة الصحيحة ، بل إن الداعية املوفق هو من يقرر يف 
قلوب الناس أن تلك األمور العملية إمنا ترد إىل األمر االعتقادي ،ألن املتقرر عند عامة أهل العلم رمحهم 

وأن حة وبطالان إىل األمور الباطنية  الظاهر إمنا مردها قبوال وردا وصهللا تعاىل أن األعمال واألقوال يف
العقيدة هي أساس العمل وقاعدته اليت ال بد من إحكامها واالهتمام هبا أكثر من غريها ، وسيأيت مزيد 

ن َوَما أَرْ   تقرير الرتباط األعمال ابلعقيدة يف قاعدة مستقلة إن شاء هللا تعاىل ، قال هللا تعاىل َسْلَنا مم
ي إملَْيهم أَنَُّه اَل إمَلَه إمالَّ أاََن فَاْعُبُدونم  ن رَُّسوٍل إمالَّ نُوحم ٍة رَُّسوالا   وقال تعاىل  قَ ْبلمَك مم َوَلَقْد بَ َعثْ َنا يفم ُكلِم أُمَّ

، واستغالل املناسبات  فال بد من اغتنام الفرصة يف تقرير العقيدة َأنم اْعُبُدوْا اَّلِلَ َواْجَتنمُبوْا الطَّاُغوَت 
العامة واخلاصة يف تعريف الناس أبمور العقيدة الصحيحة ، على ما يتناسب مع عقوهلم وأفهامهم ، وقد 

يقرر أمور العقيدة يف قلوب الناس يف العهد املكي قرابة الثالثة عشرة هو مكث النيب صلى هللا عليه و 
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داد التقرير والتنبيه على أمور العقيدة ، إذا علمت هذه سنة ، ومل ينته األمر ملا هاجر إىل املدينة بل از 
األمهية ألمور العقيدة فإننا جند من الدعوات والطوائف يف هذه األزمنة املتأخرة من مينعون الكالم يف 
أمور العقيدة ِبجة أهنا تفرق وال جتمع ، وتفسد وال تصلح ، بل ال يتفرق الناس ويتحزبون إال إن 

والتوحيد ، وهذه الطائفة والدعوات يف حقيقتها أهنا ضالة مضلة ، ودعوات فاسدة ،  تكلموا يف العقيدة
ألهنا تنسف الكالم على أهم نقطة يف الدعوة إىل هللا تعاىل ، فنحن ال نريد الناس أن جيتمعوا على 

بعاد البدعة بتكثري سوادهم فقط ، بل ال نريد االجتماع إىل على احلق املتفق االعتقاد الصحيح ، فإ
من اجلرائم اخلطرية ، والفوادح الكبرية ، ومن  العامة عن مساع العقيدة الصحيحة وتقرير أمور التوحيد

فاملهم ئدهم إن املهم هو جتميع الناس حتت مظلة اإلسالم ، بغض النظر عن عقا -:الطوائف من تقول 
أشعري ، ال تسأل عن هو التجميع وال نسأل عنهم هل هذا سِن أو بدعي أو رافضي أو معتزيل أو 

بدأ الوالء مة إىل غري احلق ، ألنه مفاد هذه الدعوة نبذ ما تقرر ابلدليل من و عديف احلقيقة  ذلك ، وهذا
والرباء ، والذي هو من أهم ركائز عقيدة أهل اإلسالم ، فاهلل تعاىل ميز يف كتابه بني املؤمن والكافر والرب 

نيَ أَفَ َنْجَعُل الْ   والفاجر فقال تعاىل نَي َكاْلُمْجرممم واألدلة على وجوب   َما َلُكْم َكْيَف حَتُْكُمونَ  ُمْسلممم
التمييز بني الناس ابعتبار الدين ال تكاد حتصر ، فهذه الدعوات املبنية على عدم التفريق بني املؤمن 

لك إال بسبب والكافر والرب والفاجر دعوات تنسف الدين وتلغي أصله األعظم وهو الوالء والرباء ، وما ذ
إن أهم املهمات هو أمور احلكم  -:إبعاد التوحيد عن واقع الناس ، وهناك من الدعوات من تقول 

والسياسة وما بعدها من األمور فيأيت تبعا هلا ، فرتاهم يرتكون الناس على املخالفة والبدعة وال يتكلمون 
ويتسابقون على كرسي الوالية تسابق  يف التوحيد والعقيدة ولكنهم يلهثون وراء املناصب والربملاانت

وعلى العامة من املسلمني ، بل املهم أن تقرر  الكالب على الفريسة ، وهذا خطأ عظيم على الدين ،
مسائل التوحيد ويوضح للناس املقصود من أصل وجودهم يف هذه احلياة ، فتقرير التوحيد وتوضيح 

ة األوىل من اهتمامات الداعية وأن ال يشتغل عنه بغريه العقيدة هو األمر الذي ال بد وأن يكون يف املرتب
فالعقيدة أوال اي دعاة اإلسالم ، العقيدة أوال اي دعاة اإلسالم ، العقيدة أوال اي دعاة من األمور ، 

اإلسالم ، ومن الطوائف من جتعل مسألة اإلمامة هي أعظم مسائل الدين وأهم ركيزة ينبِن عليها أمور 
حلال عند الرافضة ، وهذا أمر قد علم بطالنه ابألدلة الكثرية من الكتاب والسنة وفعل العقيدة كما هو ا

الصحابة وتقريرات سلف األمة ، فليست مسألة اإلمامة واحلكم وال مسألة اللهث وراء الكراسي 
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دم السياسية واملناصب الربملانية أبهم من تقرير العقيدة الصحيحة السليمة يف قلوب العامة ، بل من ق
شيئا على أمور العقيدة فإمنا أيت من جهله وقلة فهمه أو من شهوة كدرت عليه صفو املشرب أو من 
شبهة أفسدت عليه مبدأ املصاحل واملفاسد ، وهناك من الطوائف من جتعل أول الواجبات املتحتمات 

 الم والفالسفةال عند علماء الكعلى العبد إمنا هو النظر والقصد إىل النظر أو الشك ، كما هو احل
وهذا أمر ابطل ، بل تقرير التوحيد يف القلوب هو أول األمور وهناية األمور ، فإن العبد ال يدخل يف 
اإلسالم إال ابلتوحيد ، وعليه أن يستمر على سالمة التوحيد والعقيدة حىت يفارق هذه احلياة ، كما قال 

وقال  فالتوحيد هو أول األمر (1)ال إله إال هللا " عليه الصالة والسالم " أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا
فالتوحيد هو آخر األمر ، فتقرير التوحيد يف  (2)عليه الصالة والسالم " لقنوا مواتكم ال إله إال هللا "

قلوب العامة أصل كبري من أصول الدعوة إىل هللا تعاىل ، وال يكون الداعية موصوفا ابلنجاح إال إذا كان 
التوحيد هو شغله الشاغل ، وعلى ذلك سار األنبياء وأتباعهم من أهل العلم ، وحنن على تقرير مسائل 

درهبم سائرون إن شاء هللا تعاىل ، ونسأل هللا تعاىل أن يثبتنا على هذا األمر إىل أن نلقاه ، وقد مجعِن 
امتأل بكبار املعلمني قد وكان اجمللس  جملس مع مساحة الوالد الشيخ عبدالعزيز بن ابز رمحه هللا تعاىل ،

من الدكاترة من منسويب اجلامعات ، وطلبة العلم ، فكان الشيخ رمحه هللا تعاىل يتكلم عن أنواع التوحيد 
هكذا العلماء ، فإن التوحيد هو  -:واليت يدرسها طالب الصف االبتدائي عندان ، فقلت  الثالثة ،

موضوع حياتنا الذي ال ينتهي ، وموئل عزان  وظيفة حياتنا ، وهو احلكمة والغاية من وجودان ، فهو
الذي ال ينقضي ، مهما كربت مناصبنا وكثرت أموالنا وتعددت معارفنا ، وامتألت أجوافنا من العلم 
وصار الواحد منا يوصف أبنه دكتور أو بروفسور وحنوها من األوصاف احلياتية الكبرية عند أهلها فإن 

املوضوع األول واألخري يف احلياة ، فمن وجد يف نفسه كربا عن مساع  التوحيد وتقرير التوحيد ال يزال هو
أوليات مسائل التوحيد وأهنا ال تناسب إال الصغار فقد ضل ، فالتوحيد وتقرير التوحيد وتصحيح 
مسائل العقيدة ال بد وأن تكون يف املرتبة األوىل من اهتمامات الداعية ، وفق هللا اجلميع ملا حيب 

                                                 
من  104/  4( ، والبيهقي 1457( و )1456( و )1399إسناده صحيح على شرط الشيخني ، غري عصام بن خالد ، فمن رجال البخاري . وأخرجه البخاري ) (1)

 ( .67زة ، به . وقد تقدم برقم )ب بن أيب مح( من طريقني عن شعي216وابن حبان ) 78/  7و 6/  5أخرجه النسائي و ريق أيب اليمان ، ط
( يف اجلنائز , ابب ما جاء يف تلقني املريض عند املوت , وأبو داود رقم 976( يف اجلنائز , ابب تلقني املوتى ال إله إال هللا ، والرتمذي رقم )916رواه مسلم رقم ) (2)

 نائز ، ابب تلقني امليتيف اجل 5/  4( يف اجلنائز ، ابب يف التلقني ، والنسائي 3117)
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 على نبينا حممد حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم ، وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى هللاويرضى ، وال 
 وآله وصحبه .

احلكمة يف الدعوة أصل من أصوهلا اليت تبىن عليها الدعوة الناجحة   -:القاعدة الثامنة عشرة 
 . واملنضبطة على هدي النبوة

ه القاعدة ، ولكن ألمهيتها ال بد وأن نزيد يف لقد تكلمنا سابقا عن شيء ّما يتعلق هبذ -:أقول 
لَّيتم   قال هللا تبارك وتعاىل -:تفاصيلها فأقول  حلْمْكَمةم َواْلَمْوعمظَةم احلََْسَنةم َوَجادمهْلُم ابم ادُْع إمىلم َسبميلم رَبِمَك ابم

َي َأْحَسُن  ُر إمالَّ يُؤيتم احلْمْكَمَة َمن َيَشاء َوَمن يُ ْؤَت احلْم   وقال تعاىل هم راا َكثمرياا َوَما َيذَّكَّ َ َخي ْ ْكَمَة فَ َقْد أُويتم
واملراد ابحلكمة ما قرره ابن القيم رمحه هللا تعاىل من أهنا فعل ما ينبغي على الوجه الذي   أُْوُلوْا األَْلَبابم 

ى من يشاء من تعاىل مينت هبا عل هللااحلكمة منة ، ونعمة عظيمة من إذا فينبغي يف الوقت الذي ينبغي ، 
، وملا شقت املالئكة صدر النيب صلى هللا  عبادة ، وهي من األشياء اليت ميكن اكتساهبا ابملراس واملران

عليه وسلم وغسلته ، جيء إبانء من ذهب ّملوء حكمة وإمياان فأفرغته املالئكة يف صدره صلى هللا عليه 
األساسية يف منهج الدعوة إىل هللا  األموروهذا يثبت أن احلكمة من أعظم وسلم ، قال بعض العلماء )

عليه وسلم وهو صاحب الدعوة مع اإلميان ، وهو  تعاىل ، حيث امتأل هبا صدر رسول هللا صلى هللا
قيمة وأمهية احلكمة من خالل جميئها حيملها جربيل عليه  قضية الدعوة يف حلظة واحدة ، كما يؤكد

وهي البقعة  مة وهو أغلى املعادن ، يف مكة املكر طست من ذهب ،  السالم وهو روح القدس ، يف
هبا صدر حممد صلى هللا عليه وسلم وهو خري اخللق ، بعد غسله مباء زمزم وهو أطهر  املباركة ؛ ليمتلئ

وهذا ّما يربز أمهية احلكمة يف الدعوة إىل هللا تعاىل ، واحلكمة يف الدعوة هي حزام األمان  وأفضله( ماء
 تعاىل ، وهي الطريق لتحقيق املصاحل ودفع املفاسد ، وحتصل هبا املقاصد الدعوية من اخللل إبذن هللا

 أبقرب طريق وأقل كلفة ، إذا فاحلكمة يف الدعوة أمر مطلوب ، والداعي إىل هللا مأمور بتوخي احلكمة
صطفى   رضوان هللا عليهم احلكمة يف دعوهتم ، وساروا على هدي املحني دعوته ، وحينما طبق الصحابة

لكن ال و  صلى هللا عليه وسلم وهنجه دخل الناس يف اإلسالم أفواجا ، وانتشر اإلسالم يف بقاع األرض
يُفهم من احلكمة يف الدعوة أهنا تعِن الرفق ، واحللم مع املدعو فحسب ، بل إن مراتب احلكمة تتجاوز 

قال تعاىل عن نبيه صلى هللا عليه فمن احلكمة أن يكون الداعي رفيقا لينا مع املدعوين كما ، ذلك كثريا 
ْر هَلُْم َوَشاومْرُهْم يفم األَ   وسلم ُهْم َواْستَ ْغفم ْن َحْولمَك فَاْعُف َعن ْ  ْمرم َوَلْو ُكنَت َفظًّا َغلميَظ اْلَقْلبم الَنَفضُّوْا مم
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فَ ُقواَل َلُه قَ ْوالا لَّيِمناا لََّعلَُّه  ىإمىَل فمْرَعْوَن إمنَُّه طَغَ  اْذَهَبا عليهما السالم  وهارون موسى وقال سبحانه خماطباا 
ُر أَْو خَيَْشى من احلكمة أحياان استخدام الشدة والتأنيب أحياان ، ذلك ألن احلكمة تعِن وضع  و   يَ َتذَكَّ

يقول هللا تعاىل على لسان  ,كل شيء يف موضعه ، فهي لني يف وقت اللني ، وشدة يف وقت الشدة 
َماَواتم  فرعون ملا طغى وتكرب  موسى عليه السالم خماطبا قَاَل َلَقْد َعلمْمَت َما أَنَزَل َهُؤالء إمالَّ َربُّ السَّ

نَي  ىل تعا ويقول  َواأَلْرضم َبَصآئمَر َوإميِنم أَلَظُنَُّك اَي فمْرَعوُن َمثْ ُبوراا اَر َواْلُمَنافمقم دم اْلُكفَّ ُّ َجاهم اَي أَي َُّها النَّيبم
مْ  ريُ َواْغُلْظ َعَلْيهم قوله  وإن من احلكمة أيضا أن يكون الداعي قدوة يف   َوَمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوبمْئَس اْلَمصم

َكبُ َر َمْقتاا عمنَد اَّللَّم َأن تَ ُقولُوا َما اَل   اَي أَي َُّها الَّذميَن َآَمُنوا ملمَ تَ ُقوُلوَن َما اَل تَ ْفَعُلونَ   وفعله ، يقول هللا تعاىل
ن أصول احلكمة مراعاة حال املدعوين ، إذ ليس من احلكمة استخدام أسلوب واحد يف وم  تَ ْفَعُلونَ 

الدعوة مع الكبري والصغري ، والرجل و املرأة ، واملتعلم واجلاهل ، والرئيس واملرؤوس ، واهلادئ والغضوب 
ل إنسان ما إن الداعي الناجح هو الذي يعطي ك، ، بل ال بد من تنويع أسلوب املخاطبة كل مبا يناسبه 

مساحة  ، قالويناسب مداركه  أن يقنعه ابألسلوب الذي يناسبه  يلزمه من أفكار وتوجيهات، وحياول
الشيخ ابن ابز رمحه هللا ) ومن احلكمة إيضاح املعىن وبيانه ابألساليب املؤثرة اليت يفهمها املدعو وبلغته 

ق بسبب عدم البيان، أو بسبب عدم اليت يفهمها حىت ال تبقى عنده شبهة، وحىت ال خيفى عليه احل
إقناعه بلغته، أو بسبب تعارض بعض األدلة، وعدم بيان املرجح، فإذا كان هناك ما يوجب املوعظة 
وعظ وذكر ابآلايت الزواجر، واألحاديث اليت فيها الرتغيب والرتهيب، حىت ينتبه املدعو، ويرق قلبه، 

 موعظة وترغيب وترهيب على حسب حاله، وقد يكون وينقاد للحق، فاملقام قد حيتاج فيه املدعو إىل
مستعداا لقبول احلق، فعند أقل تنبيه يقبل احلق، وتكفيه احلكمة، وقد يكون عنده بعض التمنع، وبعض 

ومن مراتب احلكمة اجملادلة ابليت  .ه  ا.اإلعراض فيحتاج إىل وعظة وإىل توجيه وإىل ذكر آايت الزجر (
الصادقة، ونقض  احلجج وتوضيح ،ن احلق ابألدلة العقلية والنقليةوبيا هي أحسن من ضرب األمثلة ،

َي   تعاىل ري الوصول إىل احلق ، يقول هللااحلجج الباطلة، مع حت لَّيتم هم َواَل جُتَادمُلوا أَْهَل اْلكمَتابم إمالَّ ابم
ش، أو الغلبة يف وليحذر الداعي أن يتحول قصده من الدعوة إىل إظهار التفوق يف النقا َأْحَسُن 

كما أن من أعلى املراتب اليت جيب أن ,   الغاية اإلقناع والوصول إىل احلقاجلدل، ولكن ليكن القصد و 
إال فئة انلت حظا عظيما كما يتحلى هبا الداعي إىل هللا دفع السيئة ابحلسنة ، وهي مرتبة رفيعة ال يناهلا 

َنُه َعدَ  َواَل َتْسَتومي احلََْسَنةُ  سبحانه وتعاىل  قال َنَك َوبَ ي ْ َي َأْحَسُن فَإمَذا الَّذمي بَ ي ْ لَّيتم هم يِمَئُة اْدَفْع ابم اَوٌة َواَل السَّ
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يمٌ  ٌّ محَم اَها إمالَّ الَّذميَن َصبَ ُروا َوَما يُ َلقَّ ،  َكأَنَُّه َويلم يمٍ َوَما يُ َلقَّ ويف مجيع األحوال جيب   اَها إمالَّ ُذو َحظٍِ َعظم
ومن  ، والصرب على األذى، صرب املؤمنني العاملني، ال صرب اخلانعني املستسلمني على الداعي قول احلق،

بل ال بد من التخطيط أن ال تكون كيفما اتفق احلكمة يف الدعوة حتني الفرص املناسبة للدعوة ، و 
وأن ال جيمل عقوهلم  ,أفهامهم وعقوهلم روالنظر ، ومن احلكمة يف الدعوة حتديث الناس على قد

هم من الكالم ما ال حتتمل فتكون لبعضهم فتنة ، ومن احلكمة أن ال ينكر على أخطاء الوالة وأفهام
والعلماء أمام العامة ، حىت وإن كانت هناك أخطاء حمققة ، ولكن اإلنكار العلِن على هذه الطائفة 

ل العلماء جمانب للحكمة والعقل والدين ، ومن احلكمة الدعوية حماولة دعوة الناس إىل االلتفاف حو 
واألمراء ، وأتليف القلوب عليهم ، والتحذير من الدعاوى املناوئة لذلك ، ومن احلكمة يف الدعوة 

ومن احلكمة  ,م صالح ملن حتت واليتهم وأيديهماحلرص على دعوة الكرباء والوجهاء ألن يف صالحه
ل ويهان ، ومن احلكمة الدعوية عدم قبول عطااي احلكام حىت ال تكون هلم على العامل منة هبا يستذ

البدء يف الدعوة بتقرير العقيدة وتصحيح مسائل التوحيد قبل كل أمر دعوي ، ومن احلكمة سياسة 
األمور بدراية كاملة وعقل حصيف ونظر اثقب ، وأما النزق واحلنق والطيش والصفاقة والصراخ فإهنا 

رجوة ، ومن احلكمة يف الدعوة الرفق ومفاسدها أكرب من مصاحلها امل تفسد وال تصلح وهتدم وال تبِن ،
واحللم والصفح عن املخطئ والتجاوز عن الكلمة النابية يف سبيل الدعوة ، ومن احلكمة سرب األمور 

فاسد ، ومن احلكمة الصرب على الناس ومداراهتم والتلطف مبنظار الشرع واحلرص على مراعاة املصاحل وامل
فإن رابن السفينة ال ينتقم ّمن أغضبه بتغيري سريها إىل املهلكة ،  حىت يصل الداعية هبم لرب األمان ،هبم 

ومن احلكمة يف الدعوة كتم األمور اليت يكون يف إظهارها مفسدة خالصة أو راجحة ، وال أقول إن 
الداعية يكون كومة من األسرار وال يدري الناس عن حقيقة أمره ، وكذلك ال يكون خرقا ابحلديث عن  

شيء ، بل ال بد من الرزانة والعقل ، فاألمر الذي يكون يف إبدائه مفسدة خالصة أو كل شيء ويف كل 
راجحة فاحلكمة كتمه عن الناس ، ومن احلكمة التحلي ابألخالق احلسنة والتجايف عن األخالق 
املذمومة املمقوتة اليت متجها الطباع والعقول ، ومن احلكمة أن ال يستذلك جاهل وال ييأس من فضلك 

اج وال يطمع فيك ظامل وال تفتح اباب لقلة األدب عليك ، ومن احلكمة أن تتكلم حيث كانت حمت
املصلحة يف الكالم وأن تسكت حيث كانت املصلحة يف السكوت ، وإن ال متازح يف موضع اجلد ، 

ء ، سيما األمراء والعلمائ العامة على أحد من املسلمني الوأن ال متاري مع اتضاح احلق ، وأن ال جتر 
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وأن ال تطرق أمرا حيملك على االعتذار ، وأن ال خيالف قولك عملك ما استطعت إىل ذلك سبيال ، 
ومن احلكمة موافقة الناس يف ما كان من عاداهتم يف حدود الدليل ، وأن ال تتميز عليهم مبلبس وال 

ن قومه ألنه أدعى للقبول مبسكن وال مبركب ، فإذا كان هللا تعاىل قد أخربان أنه ال يبعث رسوال إال بلسا
، فكيف مبوافقة القوم فيما عدا هذا ؟ ال جرم أنه  أدعى للقبول من ابب أوىل ، وهي احلال اليت كان 

ومواساهتم  اركة الناس يف أفراحهم وأتراحهم عليها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، ومن احلكمة مش
االهتمام أبمورهم اخلاصة وفتح الباب للمشورة ، وأن ال ابملقدور عليه من املال واجلاه والشفاعة احلسنة و 

يكون الداعية مغلقا على نفسه ، ال يعرفه الناس إال يف مواضع الدعوة فقط من درس أو حماضرة، بل ال 
وهكذا كانت حاله  له يف خاصة نفسه ضررا أو مفسدة  بد وأن يكون مع الناس املعية اليت ال توجب

وسلم ، ومن احلكمة مراعاة أحوال املدعوين يف تطويل الكالم أو اختصاره ،  مع أصحابه صلى هللا عليه
مع أن االختصار هو معهود الشرع يف األعم األغلب ، فخري الكالم ما قل ودل وأغىن عن غريه ، ومن 

، ومن احلكمة رمحة الناس وهتيئة اجلو قبل الدعوة وحسن التحضري واختيار الطريقة املناسبة يف اإللقاء 
احلكمة اجلمع بني مسلكي الرتغيب والرتهيب يف الدعوة ، فإن الداعية املوفق هو من ال حيمل الناس 
ابلرتغيب على األمن من مكر هللا ، وال حيملهم ابلرتهيب على القنوط واليأس من روح هللا ، وإمنا يسلك 

احلكمة رد اخلطأ لذات ، ومن املسلكني ، وخري األمور أوساطها هبم جادة الوسطية ابجلمع بني هذين
اخلطأ ، وال يتكلم الداعية عن ذوات املخطئني إال إن قام داعي املصلحة اخلالصة أو الراجحة ، ومن 
احلكمة ضرب األمثلة التوضيحية للتفهيم ألن من الناس من ال يفقه األمر النظري اجملرد عن املثال الذي 

وأقرهبا للفهم وأبعدها عن التعقيد واحلرية ، فإن هللا يفهمه ، ومن احلكمة اختيار أبسط األلفاظ وأيسرها 
ومن احلكمة قبول احلق ّمن قال تعاىل بىن أمر هذا الدين على التيسري والتخفيف ال على التعسري واإلث

جاء به وإن جاء به املخالف ، ورد الباطل ّمن جاء به وإن جاء به احملب الصديق ، ومن احلكمة يف 
أ سد الذرائع وقطع أسباب الشر والتحذير من الطرق اليت تفضي إىل احلرام يف الدعوة احلرص على مبد

ولكن الطريق اليت توصل لباب مطلقا وال يفتحه مطلقا ِبيث ال يقفل ااحلال أو املآل ، ولكن بتوسط ، 
 إىل احلرام يف غالب الظن هي اليت جيب سدها ، ومن احلكمة احرتام ذوات الناس واحرتام أنساهبم وعدم

وابجلملة فإن مفهوم احلكمة واسع ال  سن إسالم املرء تركه ما ال يعنيهاخلوض فيما ال يعِن ، فإن من ح
وتعقله وأتمل  يكاد حييط به قلم الكاتب ، وإن من أهم ما يورث احلكمة هو تدبر كتاب هللا تعاىل
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لكلية على قراءة السرية النبوية معانيه ومعرفة أسباب نزوله ، وكثرة الدعاء ابلتوفيق والفهم ، واالنكباب اب
على صاحبها أفضل الصالة والسالم ، قراءة تفقه وتدبر واستنباط للفوائد ، ال قراءة سرد اترخيي فقط ، 
فإنه صلى هللا عليه وسلم أعظم الدعاة إىل هللا تعاىل وأفضل الدعاة وأجنح الدعاة ، وأحكم الدعاة، فمن 

لفالح الكامل ، وكانت دعوته على منهاج النبوة ، وكذلك سري سار على منهجه يف دعوته فقد أفلح ا
أصحابه الكرام ، رضوان هللا تعاىل عليهم ، فإهنم خري دعاة األرض بعد نبيهم صلى هللا عليه وسلم ، 
وهللا من وراء القصد وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله 

 وصحبه وسلم .
 . فهم واقع املدعوين مهم يف جناح الدعوة -: لقاعدة التاسعة عشرةا

قوم من أهل  علىقال له " إنك أتيت إن النيب صلى هللا عليه وسلم ملا بعث معاذا إىل اليمن  -:أقول 
الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال هللا ... احلديث " متفق عليه ، والشاهد منه 

صلى هللا عليه وسلم كان يعرف واقع املدعوين هناك ، وأخرب هبا معاذا حىت تكون دعوته متفقة هو أنه 
مع ما يتناسب مع حال املدعو ، وحىت ال تكون الدعوة يف واد ، وما حيتاجه الناس يف واد آخر ، وإين 

ة يف الناس إال ألعجب من داعية يقصر يف هذا األمر ، ولذلك ففي األعم األغلب ال تكون الدعوة مؤثر 
إن كان الداعية على فهم كبري وعلم ودراية بواقع البلد اليت يريد الدعوة فيها ، فلو مل يكن فهم واقع 
املدعوين مهم يف الدعوة ملا تكلف النيب صلى هللا عليه وسلم تنبيه معاذ لذلك األمر ، وألن فهم الواقع 

ولكن الناس يف فهم واقع طأ يف دعوة الناس ، من األمور اليت تعصم إبذن هللا تعاىل من الزلل واخل
ا والناس عموما على طرفني ووسط ، فمن الناس من يرى قدسية مسألة فهم الواقع صاملدعوين خصو 

 -زعم  -وأهنا من أعظم الواجبات على الدعاة ولرمبا جترأ لسانه ابلقدح يف بعض أهل العلم يف جهلهم 
ور حلقات أهل العلم وقراءة الكتب يف املسائل الشرعية ِبجة أنه بفهم الواقع ، فرتاه يهمل التعلم وحض

مشغول بفقه الواقع ، مع أنه ال دور له يف إصالح الواقع وإمنا هو االكتفاء إبخبار الناس أبنه حصل كذا 
وكذا ، وهذا غلو يف هذه املسألة ، وقابلهم طائفة ال حرص هلم بفهم واقع الناس ، وكال طريف قصد 

يم ، والوسطية يف هذه املسألة هي اخلري ، ففهم الواقع املطلوب هو ذلك الفهم الذي يوضح األمور ذم
 كام الشرعية يف الفتاوى والقضاء واقع الناس لنبِن عليه دوران يف الدعوة وحنكم عليه مبا خيصه من األح

فاسد عن البالد ففهم الواقع ليس مقصودا لذاته ، وإمنا هو وسيلة لتحقيق املصاحل الشرعية ودفع امل
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ودافعا للمفاسد اخلالصة أو  والعباد ، فما كان من فقه الواقع حمققا للمصلحة اخلالصة أو الراجحة ،
الراجحة فهو الفهم املطلوب ، فال نلغيه مطلقا ، وال نعتمده وندعو له مطلقا ، وإمنا نعتمد منه ما كان 

ور بدفعها شرعا ، وملا أراد النيب صلى هللا عليه وسلم حمققا للمصاحل املعتربة شرعا ، ودافعا للمفاسد املأم
ألنه  ,ها اختار هلم اهلجرة إىل احلبشةأن يهاجر أصحابه إىل بلد يكونون فيه مبأمن من ظلم قريش وتعذيب

وهذا  ريها من البالدفلم يرسلهم إىل فارس وال إىل الروم وال لغيعرف أن فيها ملكا ال يظلم الناس عنده ، 
فيه فهم الواقع ، وهو دليل على معرفته الكاملة مبا يدور حوله من أحوال األمم ، وملا كان  عهو ما ينف

واقع األمة العربية يغلب عليها طابع األمية فإن الشريعة مل تعلق أمور تعبداهتا على احلساب الذي حيتاج 
العامل ، فقال النيب صلى إىل فهم دقيق ومتابعة مستمرة ، وإمنا علقت على أمور ظاهرة يعرفها العامي و 

وملا ابل  (1)الشهر هكذا وهكذا .. احلديث " هللا عليه وسلم " حنن أمة أمية ال نكتب وال حنسب ،
مه ، مه ( وعن  ) بل هنى صحابته عن زجره بقوهلم األعرايب يف مسجده ما ضربه وما كهره وال زجره ،

م بواقعه من أنه ال يدري عن احلكم الشرعي وال ضربه ملا قاموا له ليضربوه ، لعلمه صلى هللا عليه وسل
وال عن حرمة املسجد ، فرتفق به بناء على علمه بواقعه ، وملا فتح مكة قال " من دخل دار  عن املسجد

لعلمه أن أاب سفيان من سادات قريش ، ومن طبيعة السادة حبهم أن خيصوا  (1)"أيب سفيان فهو آمن 
لمة فتحا عظيما على أيب سفيان وآله ، وكذلك مراسالته بشيء دون غريهم ، فصارت هذه الك

ومكاتباته صلى هللا عليه وسلم إىل أمراء البالد واألقاليم اجملاورة ، تنم عن فهم كبري لواقع هؤالء وما هم 
عليه من العقائد، ومل يكن يف القرآن املكي كالم عن املنافقني كثريا ، ألنه مل يكن يف مكة نفاق ،وإمنا 

كفر الصراح ، ولكن القرآن املدين كثر فيه احلديث عن املنافقني وصفاهتم ، لكثرة النفاق يف املدينة هو ال
لتغري واقع املدعوين ، وملا ربط مثامة بن أاثل يف املسجد كان ومن حوهلا ، وهذا تغري يف بعض اخلطاب 

 مع أنه ال يزال على كفره مثامة ،أطلقوا  -:يعرض عليه اإلسالم طيلة مدة إيقافه ،مث قال بعد ذلك 
ولكن ألنه سيد أهل اليمامة ، والسيد ال حيب الذل ، وال القيد ، فأثر فيه العفو النبوي الكرمي أتثريا 

                                                 
يف الصوم ، ابب قول النيب صلى هللا عليه وسلم : ال نكتب وال حنسب ، وابب هل يقال : رمضان أو شهر رمضان ، وابب قول النيب صلى  108/  4رواه البخاري  (1)

( 2319 الصوم ، ابب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل ، وأبو داود رقم )( يف1080هللا عليه وسلم : إذا رأيتم اهلالل فصوموا ، ويف الطالق ، ابب اللعان ، ومسلم رقم )
 . يف الصوم ، ابب كم الشهر 140و  139/  4( يف الصوم ، ابب الشهر يكون تسعاا وعشرين ، والنسائي 2321( و )2320و )
 

 واإلمارة ، ابب ما جاء يف خرب مكة .( يف اخلراج 3024( يف اجلهاد ، ابب فتح مكة ، وأبو داود رقم )1780رواه مسلم رقم ) (1)
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بليغا حىت أسلم واغتسل وتوعد قريشا أبن ال يصل هلا من اليمامة حبة حنطة ، وهذا أنفع أسلوب مع 
وقد كان م النيب صلى هللا عليه وسلم لواقع مثامة ، السادة، وهو التلطف والعفو ، وهذا منبثق من فه

النيب صلى هللا عليه وسلم يتخول الصحابة ابملوعظة يف األايم كراهية السآمة عليهم ، لعلمه صلى هللا 
عليه وسلم بواقع النفس البشرية ، وقد كان يف أول الدعوة مستخفيا بدعوته ال يعلنها أمام العامة وإمنا  

يغلب على ظنه أنه يستجيب له ، وهذا من فقه الواقع ، ألنه يعلم أن الدعوة يف كان خيص هبا من 
ففقه الواقع وفهم حال املدعو أمر مهم ، ولكن كما ذكرت بداايهتا كانت ضعيفة ، وكلمة الكفر قوية ، 

واقع لك ال ينبغي االشتغال به قبل العلم الشرعي ، ألن املنتفع بفهم الواقع حقيقة هو من ينزل هذا ال
على النصوص الشرعية ، قال الشيخ صاحل الفوزان )وأما االشتغال بواقع العصر كما يقولون، أو فقه 
؛ إذ اإلنسان ابلفقه الشرعيِم ينظر إىل واقع الناس وما يدور يف  الواقع؛ فهذا إمنا يكون بعد الفقه الشرعيِم

وبدون  الصَّحيح؛ ليميز خريها من شرِمها العامل وما أييت من أفكار ومن آراء، ويعرضها على العلم الشرعيِم 
الل؛ فالذي يشتغل ابدئ ذي بدء ابألمور  ؛ فإنه ال مُييِمُز بني احلقِم والباطل واهلُدى والضَّ العلم الشرعيِم
لُّ هبذه األمور؛ ألنَّ  الثقافية واألمور الصَّحافِية واألمور السياسِية، وليس عنده بصرية من دينه؛ فإنِه َيضم

المة( عية للباطل وُزخُرٌف من القول وغرور،اا يدور فيها ضاللة ودأكثر م  .ه  ا.نسأل هللا العافية والسَّ
وسئل الشيخ حممد بن عثيمني رمحه هللا تعاىل عن مسألة فقه الواقع والضابط الشرعي فيها ، فقال رمحه 

واقع، ومن املعلوم أن واقع الناس هللا تعاىل )فقه الواقع يعِن: فقه واقع الناس الذين هم عليه. هذا فقه ال
البد أن يكون معلوماا لدى اإلنسان حىت يعرف ماذا يعيش فيه، وقد أرشد النيب صلى هللا عليه وسلم 
إىل هذا املعىن يف قوله حني بعث معاذ بن جبل إىل اليمن "إنك أتيت قوماا أهل كتاب" فأخربه عن 

ن يطغى على الفقه يف الدين، وأن يكون ليس للشاب واقعهم وحاهلم، لكن ال جيوز ِبال من األحوال أ
لو أراد اإلصالح،  -أيضاا -أو لغري الشاب هم إال أن يبحث فيما حصل يف أمر ال ميكنه إصالحه 

د هللا به خرياا يفقهه يف "من ير  ذا قال النيب صلى هللا عليه وسلمفالفقه يف الدين هو األصل، وهل
إليه لنطبق الفقه يف الدين على أحوال الناس؛ ألنه ال ميكن أن حتكم  والفقه يف الواقع حنتاج (2)الدين"

على شخص أبنه فسدت صالته مثالا حىت تعلم أنه فعل مفسداا أو أن صيامه بطل حىت تعرف أنه فعل 
مبطالا، لكن ال جيوز أبي حال من األحوال أن يطغى فقه الواقع على فقه الدين، ِبيث ال يكون 

                                                 
 . وقال الرتمذي : هذا حديث حسن صحيح (2645) ( الرتمذي2709و 231( والدارمي )2791( )1/306أخرجه أمحد )إسناده صحيح ,  (2)
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والسنة لعة اجلرائد واجملالت، وما أشبه ذلك ويعرض بذلك عن مطالعة الكتاب لإلنسان هم إال مطا
قال ع ومعرفة الواجب يف هذا الواقع فاملطلوب ليس هو فقه الواقع فقط ، بل املطلوب فقه الواق .ه  .ا(

 ,الفهم احلكم ابحلق إال بنوعني منابن القيم رمحه هللا تعاىل )وال يتمكن املفيت وال احلاكم من الفتوى و 
أحدمها: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع ابلقرائن واألمارات والعالمات حىت حييط به 

والنوع الثاين: فهم الواجب يف الواقع وهو فهم حكم هللا الذي حكم به يف كتابه أو على لسان  , علما
واستفرغ وسعه يف ذلك مل يعدم رسوله يف هذا الواقع مث يطبق أحدمها على اآلخر فمن بذل جهده 

إن غالب من أجرين أو أجر فالعامل من يتوصل مبعرفة الواقع والتفقه فيه إىل معرفة حكم هللا ورسوله ( 
يكتب يف هذا الشأن يعقدون فصوال عن ثقافة الداعية ، ويعنون هبذه الثقافة هي أتهيل الداعية لبناء 

، وال ، واالجتماعي ، والنفسي وغري ذلكالسياسي  -ايشه الذي يع -خلفية معرفية عن الواقع املعاصر 
يعطون العلم الشرعي املؤصل املبِن على الدليل من الكتاب والسنة حقه إال على سبيل اإلشارة ، مع أن 
الذي ال شك فيه أن العلم الشرعي ميثل العمود الفقري للداعية يف دعوته ؛ ألن به مييز األمور ، وحيافظ 

ويستطيع أن يتعامل مع اجلديد وفق الضوابط الشرعية واألصول املرعية ، ولذلك جتد  على األصيل ، 
كثريا من املعاصرين يغرقون يف اجلوانب الثقافية املذكورة ، وأصبحت قراءة كتب الشرق والغرب من أوىل 

وذكر  أولوايهتم وأكرب اهتماماهتم ، حىت إن بعض من يكتب يف مثل هذا جتد استشهاده بنظرايت الغرب
أمساء منظريهم أكثر من ذكر النصوص القرآنية واألحاديث النبوية وأقوال أئمة العلم والدين يف القدمي 

والفكرة  مرتهل ومهزوز ، فالقرحية ترابية واحلديث ، ولذلك فإن اخلطاب الدعوي يف كثري من اجلهات
املبادئ والقواعد واألصول  سحابية !! والشعارات أتخذ مساحات كبرية يف ذهن غالب الدعاة أكثر من

، وبسبب هذا جتد الرتحل والتقلب مسة ابرزة على هذا اللون من املثقفني ، ولذلك ال بد من معرفة أن 
ثقافة الداعية تكمن يف العلم الشرعي املؤصل ، وال يعِن هذا ابلضرورة إغفال النظر يف ابقي الفنون 

بلتها عرب األدلة الشرعية والقواعد واألصول املرعية ، والعلوم ، لكن ال يسمح متريرها إال عن طريق غر 
 ولعل األمر قد اتضح إن شاء هللا تعاىل ، وهللا أعلم .

ال بد من متحيصه ابالبتالء.وال خمرج له إال ابلصرب واحتساب كل داعية   -: القاعدة العشرون
 . األجر
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 من االبتالء ما كتبه هللا تعاىل وأن يصيبه يف خلقه ، فكل خملوق فال بد االبتالء سنة هللا تعاىل  -:أقول 
وكل يبتلى على قدر إميانه ، فأشد الناس بالء هم األنبياء ، مث األمثل فاألمثل ، وال يتصور أحد من 
اخللق أن األمر سيمر هكذا من غري متحيص وال ابتالء ، بل ال بد وأن يكون هناك ابتالء ، وحيث كان 

ه ال بد وأن يصيبهم من البالء من جنس ما أصاب األنبياء ،وإن مل يكن العلماء هم ورثة األنبياء فإن
 كن ال بد وأن يصيبهم شيء من ذلكول األمر على قوته وشدته ألن األنبياء أكمل إمياان من غريهم ،

هذا أمر مفروغ منه ،بل هو عالمة الصدق ، فإذا رأيت الداعية ال يبتلى فقد يكون عدم ابتالئه خللل يف 
ومتِن االبتالء ال جيوز ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قد هنى عن لقاء العدو ،وما يدريه لعله  نفسه ،

مبجيء االبتالء لتمحيص الدعاوى يتمىن فيصيبه من البالء ما ال صرب له عليه فيفنت ، وقد جزم الدليل 
رَُكوا َأن يَ ُقوُلوا آَمنَّا َوُهمْ   قال تعاىل َب النَّاُس َأن يُ ت ْ ْم فَ َليَ ْعَلَمنَّ   اَل يُ ْفتَ ُنونَ َأَحسم ن قَ ْبلمهم َوَلَقْد فَ تَ نَّا الَّذميَن مم

َنا تُ ْرَجُعونَ   وقال تعاىل  اَّللَُّ الَّذميَن َصَدقُوا َولَيَ ْعَلَمنَّ اْلَكاذمبمنيَ  َنةا َوإملَي ْ رِم َواخلَْرْيم فمت ْ لشَّ ُلوُكم ابم فأخرب   َونَ ب ْ
 اخلري والِسراء رة وابخلري اترة، وكل ذلك فتنة، يكون فتنة ملن أصابهجل وعال أنه يبلو الناس ابلشر ات

ويكون فتنة ملن أصابه الِسوء والضراء، وكل ذلك داخل يف ابتالء هللا حيث اختبار هللا للناس ، وعلى 
جل هذا فالناس أفراٌد ومجاعات، اترة يُبتلون ابخلري واترة يبتلون ابملصائب، وكل ذلك موافق حلكمة هللا 

وعال، فهو الذي يقِدر ما يشاء، ويقضي مبا يشاء له امللك كله وله احلكم كله، كل ما جيري يف ملكوته 
بدون استثناء، فإمنا هو صادر عن أمره موافق حلكمته موافق ملشيئته جل وعال، ما شاء كان وما مل يشأ 

االبتالء ، فمنهم من يبتلى ابخلري  فالعلماء والدعاة إىل هللا تعاىل هلم النصيب األوفر من هذامل يكن ، 
ومنهم من يبتلى ابلشر واملصائب ، فأما االبتالء ابخلري فاملخرج منه كمال احلمد وكمال الشكر ، وأن 
يكون من األسباب املعينة على طاعة هللا تعاىل وأن يسخر هذا اخلري يف نفع الناس ، وفيما يقربه إىل هللا 

ابملصائب والشر فاملخرج منه إمنا يكون ابلصرب واحتساب األجر ، وأن تعاىل ، وأما إن كان االبتالء 
يعلم أن الفرج مع الصرب وأن مع العسر يسرا ، وأن هللا تعاىل ما أجراه عليه إال لرييد به اخلري والرفعة يف 

، فمنهم الدارين ، فإن العامل ال يعلو صيته وال يظهر أمره يف األعم األغلب إال بعد التمحيص واالبتالء 
من يبتلى ابلقتل ، ومنهم من يبتلى ابحلبس واجللد ، ومنهم من يبتلى يف عرضه ابالنتهاك أو ابلتعذيب 

رزقه ومصدر كسبه ، ومنهم من حيارب ابلطرد من بالده  ابحلديد والنار ، ومنهم من يبتلى مبحاربته يف
قال ابن القيم  تعاىل يف أنبيائه ، وإبعاده عن أهله ، إىل غري ذلك من صور االبتالء ، وهكذا سنة هللا
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ي يف النار إبراهيم، وُشجَّ فيه وجه  رمحه هللا تعاىل )الطريق شاق، انَح فيه نوح، وُذبمَح فيه حيىي، وأُْلقم
املصطفى صلى هللا عليه وسلم، وقُتمل فيه الشهداء، وأنت تريد اجلنة وأنت راقد على فراشك بدون 

ُتْم َأْن تَ  تعب!  ب ْ رَّاءُ أَْم َحسم ُهُم اْلَبْأَساُء َوالضَّ ت ْ ْن قَ ْبلمُكْم َمسَّ ا أَيْتمُكْم َمَثُل الَّذميَن َخَلْوا مم ْدُخُلوا اجْلَنََّة َوَلمَّ
َحىتَّ يَ ُقوَل الرَُّسوُل َوالَّذميَن آَمُنوا َمَعُه َمىَت َنْصُر اَّللَّم َأال إمنَّ   حىت الرسول نفسه كاد أن يشك َوزُْلزمُلوا 

نمنَي َعَلى َمآ أَنُتْم َعَلْيهم َحىتََّ ميَميَز اخْلَبميَث   بل قال هللا تعاىل .ه  ا.اَّللَّم َقرميٌب  َنْصرَ  ا َكاَن اَّلِلُ لمَيَذَر اْلُمْؤمم مَّ
َن الطَّيِمبم  ال سيما ة يف أن يبتلى العامل والداعية الختبار ، فال غراباوهذا التمييز ال يكون إال ابلفتنة و  مم

ن يعلم أن هذا أ -: األول ,راعاة عدة أمور ت دعوته على علم وبصرية ، فإن ابتلي العامل فعليه مبإن كان
األمر ّما كتبه هللا تعاىل عليه يف اللوح احملفوظ قبل أن خيلق السموات واألرض خبمسني ألف سنة ، قال 

ْقُدوراا  وقال تعاىل  إمانَّ ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه بمَقَدرٍ   هللا تعاىل وقال صلى هللا عليه   وََكاَن أَْمُر اَّللَّم َقَدراا مَّ
وسلم " كتب هللا تعاىل مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السموات واألرض خبمسني ألف سنة " رواه 

قال عليه الصالة و  (2)، وقال عليه الصالة " كل شيء بقدر هللا تعاىل حىت العجز والكيس " (1)مسلم
، احفظ هللا جتده جتاهك ، تعرف على هللا يف الرخاء يعرفك  كاس " احفظ هللا حيفظوالسالم البن عب

علم أن األمة لو اجتمعوا على أن ايف الشدة ، إذا سألت فاسأل هللا وإذا استعنت فاستعن ابهلل ،و 
ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك إال  ينفعوك بشيء ما نفعوك إال بشيء قد كتبه هللا لك ،

فإن املصيبة إن علقت بقضاء هللا تعاىل  (1)بشيء قد كتبه هللا لك رفعت األقالم وجفت الصحف "
وقدره خفت على صاحبها إبذن هللا تعاىل ، وأنت خبري أبن أهل السنة رمحهم هللا تعاىل قد أمجعوا على 

إن أصابك شيء فال فقال النيب صلى هللا عليه وسلم " جواز االحتجاج ابلقدر عند نزول املصيبة ، كما
فالداعية إن مل يكن يعلق  (2)"، ولكن قل قدر هللا وما شاء فعل كذا لكان كذا وكذا  تقل لو أين فعلت

فقد يكسل أو يفرت أو يكثر تسخطه على حاله وحال األمة  ما يصيبه من االبتالء مبسألة القضاء والقدر
أمر ال ينبغي ، بل الداعية عليه أن يعلق  ، وما أكثر التشكي يف هذه األزمنة من بعض الدعاة ، وهذا

                                                 
" قدر هللا  برواية (18ابب رقم ) القدر  ( يف2157قم )( يف القدر ، ابب حجاج آدم وموسى عليهما السالم ، والرتمذي  ر 2653رواه مسلم رقم )حديث صحيح ,  (1)

 . (6579( )2/169أمحد )و  ..."املقادير
 موقوفاا . (17والبخاري يف خلق أفعال العباد ) م(5893( )2/110( .وأمحد )561أخرجه مالك )املوطأ( )حديث صحيح ,  (2)

 . ( ، وقال الرتمذي : هذا حديث حسن صحيح60 صفة القيامة ، ابب رقم )( يف2518( والرتمذي رقم )2804( و )2763( و )2669رقم )أخرجه اإلمام أمحد  (1)
(، 160، 6/159(، والنسائي يف "الكربى" )4168، 79( )2/1395، 1/31(، وابن ماجه )5722( )13/29(، وابن حبان )2664( )4/2052رواه مسلم ) (2)

 (.6251( )11/124) وأبو يعلى
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أن يعلم الداعية أن ما أصابه من السوء والضرر مل يكن ليخطئه ، وأن  -: الثاين أموره ابلقضاء والقدر ،
وأن ما شاء هللا كان وما مل يشأ مل يكن ،  أزمة األمور كلها بيد هللا تعاىلما أخطأه مل يكن ليصيبه ، وأن 

الداعية أن ربه هو احلكيم ذو احلكمة الكاملة ، فحيث أصابه هذا الضرر والسوء  أن يتيقن -:الثالث 
ولكن إن عامله ابلصرب  ري له فليعلم أنه خري له ، ألن هللا تعاىل ال يقدر على عبده املؤمن إال ما هو خ

ن أصابته وعدم اجلزع ، كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم " عجبا ألمر املؤمن إن أمره كله خري ، إ
 (3)وليس ذلك ألحد إال للمؤمن "أصابته ضراء فصرب كان خريا له  سراء فشكر كان خريا له ،وإن

والداعية والعلماء هم سادات املؤمنني ، فال جرم صدق احلديث عليهم من ابب أوىل من صدقه على 
عليك أخي الداعية أن ال عامة أهل اإلميان ّمن ليس هلم دور يف العلم وال يف الدعوة إىل هللا تعاىل ، ف

تنظر إىل املصيبة مبعزل عن حكمة هللا تعاىل ، فاهلل تعاىل له احلكمة البالغة العظيمة واملصلحة الكبرية 
ولكن يف هناايت  األمر أن ما أصابك شر وضرر حمض  فيما أصابك ، فأنت وإن كنت ترى يف أول

سواء رأيته يف الدنيا أو رأيته يف  هذا االبتالءاآلاثر العظيمة من  األمور ترى اخلري الكثري الطيب من
فإن تعاىل هللا عن ذلك ،  ده املؤمن ما هو ضرر حمض وشر حمضاآلخرة ، فاهلل تعاىل ال جيري على عب

الفتنة مأخوذة من فنت الذهب ، وهي عرضه على النار حىت يذهب خبثه وما علق به من املواد األخرى 
البليغ أكمل من حاله قبل ذلك ، وكلما كثر حتريقه وزاد كلما زاد ، فحال الذهب بعد هذا اإلحراق 

نقاؤه وصفاؤه ، فالفتنة إن نزلت بك أيها الداعية املبارك فال جتزع ، واعلم أنك تصفى وتنقى ّما دخل 
الصرب ، الصرب ، فوهللا ال  الصرب -:الرابع  عليك من الشوائب القلبية والعملية اليت ال بد من تكفريها ،

فالصرب من اإلميان مبنزلة  هو حبس النفس عن فعل ما ال يليق و  رج للداعية ّما نزل به إال ابلصرب ،خم
فسه ، والصرب مثل إميان له ، وسريع اجلزع والضجر ال يضر إال نس من اجلسد ، ومن ال صرب له فال الرأ

َا   ألهل اجلنةه ، لكن عواقبه أحلى من العسل ، وتذكر أن املالئكة تقول امسه ُمٌر مذاق َساَلٌم َعَلْيُكم مبم
ارم  َوأَْورَثْ َنا اْلَقْوَم الَّذميَن َكانُواْ  فالتمكني ال يكون إال ابلصرب كما قال تعاىل َصبَ ْرُُتْ فَنمْعَم ُعْقََب الدَّ

َا  ُيْسَتْضَعُفوَن َمَشارمَق اأَلْرضم َوَمَغارمبَ َها الَّيتم اَبرَْكَنا فميَها َومَتَّْت َكلمَمتُ  رَبِمَك احْلُْسىَن َعَلى َبِنم إمْسَرآئميَل مبم
ْراَن َما َكاَن َيْصَنُع فمْرَعْوُن َوقَ ْوُمُه َوَما َكانُوْا يَ ْعرمُشونَ  وال إمامة يف الدين إال ابلصرب ، كما قال  َصبَ ُروْا َوَدمَّ

                                                 
 . (4/332( يف الزهد ، ابب املؤمن أمره كله خري , واإلمام أمحد )9929رقم )حديث صحيح , أخرجه مسلم  (3)
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ا َصبَ رُ   تعاىل َْمرماَن َلمَّ ةا يَ ْهُدوَن أبم ُهْم أَئممَّ ن ْ اَيتمَنا يُوقمُنونَ َوَجَعْلَنا مم والصرب من األعمال اليت ال   وا وََكانُوا ِبم
َسابٍ   ثواهبا إال هللا تعاىل ريقدر قد َا يُ َوَّفَّ الصَّابمُروَن َأْجَرُهم بمَغرْيم حم وابلصرب يضاعف اخلري يف   إممنَّ

ثْ َلُهْم َووَ  الدنيا قبل اآلخرة ، كما قال تعاىل بعد ذكره لقصة نبيه أيوب عليه السالم َنا َلُه َأْهَلُه َومم َهب ْ
ْغثاا فَاْضرمْب بمهم َواَل حَتَْنْث إمانَّ َوَجْدانَ  َك ضم ُويلم اأْلَْلَبابم َوُخْذ بمَيدم نَّا َوذمْكَرى ألم َصابمراا ُه َمَعُهْم َرمْحَةا مم

   يكفرها ، كما قال تعاىلوابلصرب يعرف العبد قدر نعمة هللا تعاىل عليه فال إمنَُّه َأوَّابٌ  نمْعَم اْلَعْبدُ 
يِمَئاُت  ْتُه لَيَ ُقوَلنَّ َذَهَب السَّ ُلوا  َعِنِم إمنَُّه َلَفرمٌح َفُخورٌ َولَئمْن أََذقْ َناُه نَ ْعَماَء بَ ْعَد َضرَّاَء َمسَّ إمالَّ الَّذميَن َصبَ ُروا َوَعمم

َرٌة َوَأْجٌر َكبمريٌ  َاتم أُولَئمَك هَلُْم َمْغفم ُهْم   ىلوقال تعا  الصَّاحلم ْن بَ ْعدم َما ظُلمُموا لَنُ بَ وِمئَ ن َّ َوالَّذميَن َهاَجُروا يفم اَّللَّم مم
َرةم أَ  نْ َيا َحَسَنةا َوأَلَْجُر اآْلَخم ُلونَ  ْكبَ ُر َلْو َكانُوا يَ ْعَلُمونَ يفم الدُّ والداعية وإن   الَّذميَن َصبَ ُروا َوَعَلى َرهبِممْم يَ تَ وَكَّ

ابلسجن والتعذيب والضرب ابلسوط فالعاقبة له ، وأقسم ابهلل أن العاقبة  سخر به واستخف ِباله وأهني
نَي   له ، كما قال تعاىل م ُر الرَّامحم ْر لََنا َواْرمَحَْنا َوأَْنَت َخي ْ ْن عمَبادمي يَ ُقوُلوَن رَب ََّنا َآَمنَّا فَاْغفم إمنَُّه َكاَن َفرميٌق مم

ْخرمايًّ َحىتَّ أَْنسَ  َا َصبَ ُروا أَن َُّهْم ُهُم فَاختََّْذمُتُوُهْم سم ُهْم َتْضَحُكوَن إميِنم َجَزيْ تُ ُهُم اْليَ ْوَم مبم ن ْ ُتْم مم وُْكْم ذمْكرمي وَُكن ْ
والصرب أصل من أصول التقوى ، ولكن الصرب قليل يف الناس ، وال يؤاته إال املوفقون ّمن أراد   اْلَفائمُزونَ 

هللا تعاىل الداعية عند حلول البالاي ، ومن ال صرب له فقد فالصرب أمجل لباس يلبسه  هللا تعاىل هبم خريا ،
آن أوان انقطاعه وتلفه ، ووهللا ما وجد الصاحلون حلو عيشهم إال يف الصرب ، وألمهية الصرب فقد ذكره 
هللا تعاىل يف أكثر من اثنني ومثانني موضعا ، وما ذلك إال ألن الصرب مبنزلة البيت الذي حيتمي به 

ب األجر ، وهو مرتبة فوق احتسا -: اخلامسر البالء وزمهرير الفتنة ، وهللا املستعان ، اإلنسان من ح
الصرب ، واملراد به الصرب على املصيبة رجاء ثبوت األجر الوارد فيها أو يف الصرب عليها على وجه العموم 

لكن من لعجزه عن مقاومتها ولكن على مضض من أمره ، و  ، فإن من الناس من يصرب عل املصيبة
الناس من يصرب على البالء علما منه بعظيم منزلة الصرب رجاء ثواب هللا تعاىل الذي وردت به األدلة مع 
رضاه ربه وأنه ال خيتار له إال ما هو أصلح له ، فهذا عنده صرب واحتساب ، فال تراه يكثر الشكوى إال 

ند حلول املصائب ، فال خمرج ملا يصيب هلل تعاىل ، وتراه كثري احلمد والشكر لربه ،وهذا هو املثاب ع
حتقيق كمال الرضا عن هللا تعاىل  -: السادس نكبات إال ابلصرب واحتساب األجر الداعية من اآلالم وال

ة ، وال جتدها على احلقيقة ابطنا ي، مقروان بكمال احلمد وكمال الشكر ، وهي من أعلى املراتب السام
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 تعاىل ، فمرتبة احلمد والرضا والشكر ال يوفق هلا إال عباد هللا وظاهرا إال عند آحاد العارفني ابهلل
التسلي ابألوراد الشرعية ، كقول ) إان  -: السابعاملخلصني ، نسأل هللا تعاىل أن جيعلنا وإايك منهم ، 

هلل وإان إليه راجعون ( وقول )اللهم آجرين يف مصيبيت واخلف يل خريا منها ( وقول ) قدر هللا وما شاء 
فعل ( وحنوها ّما ورد من األقوال عند حلول املصيبة ، فإهنا برد اليقني على األرواح والدواء من كل داء ، 
واملهم أيها الداعية الكرمي أنه ال بد وأن تعلم أنك ال بد وأن تبتلى ، وقليل من يسلم من البالء ، فإن 

نبيا وال رسوال مل يبتل ، وال أعلم عاملا له يف  ابتليت فتعامل مع البالء مبا ذكرته لك ، ويف احلقيقة ال أعلم
فقد ابتلي نوح بقومه ، ومبوت ولده وفلذة كبده  األمة قدم صدق إال وقد ابتلي ، هذا أمر ال بد منه ، 

ه ،وابتلي بزوجته الكافرة ، وابتلي يوسف أبن ألقاه أحب الناس له يف البئر ،وابتلي ابلسجن والغربة مأما
ال تنتهي ، فابتلوا ابلتكذيب والرمي ابألوصاف القبيحة ، وابلقتل والطرد ، وابلتعذيب وصور االبتالء  ،

والنكال ، وابتلي الصحابة يف هللا تعاىل بالء عظيما ال يوصف هوله ،فمنهم من كان يلقى يف رمضاء 
مسية  وابتلي آل ايسر يف هللا أعظم البالء حىت ماتتره ويوضع احلجر الكبري على صدره مكة على ظه

بنت خياط أم ايسر أمام عيِن زوجها وولدها ِبربة أدخلها امللعون يف مكان عفتها ، ومات ايسر أبو 
ديد يف احلر ويقلب فيها يف حر الرمضاء من التعذيب ،وكان بعضهم يلبس احل عمار أمام عيِن ولده

العلم رمحهم هللا تعاىل ، له دوره الكبري يف ظهور أهل  كان  حىت يكون احلديد كاجلمر ، وأما السوط فقد
ولكنهم صربوا على ما أوذوا وثبتوا على منهجهم بفضل هللا تعاىل ، فأين أنت منهم أيها الداعية املبارك 
، ومن ابب التنبيه أنقل لك مجال من ابتالء السلف الصاحل حىت ترى كيف كانت أحواهلم ، رمحهم هللا 

 -:وابهلل تعاىل التوفيق  تعاىل ، فأقول
 فما زاد على أن قال ,عها، فقطعت أصيب عروة بن الزبري رمحه هللا يف قدمه؛ فقرر األطباء قط -: افمنه

"اللهم لك احلمد فإن أخذت فقد أبقيت، وإن ابتليت فقد عافيت" فلما كان من الغد ركلت بغلٌة ابنه 
رب مبوته، فما زاد على فمات من حينه، فجاءه اخل -وهو أحب أبنائه إليه ، وكان شاابا ايفعاا  -حممداا 

"كان يل أربعة أطراف فأخذ هللا مِن طرفاا وأبقى  األوىل، فلما ُسئمل عن ذلك قال أن قال مثل ما قال يف
يل ثالثة، وكان يل سبعٌة من الولد فأخذ هللا واحداا وأبقى يل ستة . وعافاين فيما مضى من حيايت مث 

؟!" .هكذا كانوا رضي هللا عنهم أمجعني، وأحلقنا هبم يف ابتالين اليوم مبا ترون، أفال أمحده على ذلك 
 فسيح جناته. فهالَّ تشبَّهنا هبم .
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يروى عن عمر الفاروق رضي هللا عنه أنَّه كان يكثر من محد هللا على البالء، فلما ُسئمل عن  -: ومنها
  ديِن، وأنَّه مل يكن أكرب منهيف"ما ُأصبت ببالٍء إالَّ كان هلل عليَّ فيه أربع نعم : أنَّه مل يكن  ذلك قال

 وأيِنم مل ُأْحَرم الرضا والصرب، وأيِنم أرجو ثواب هللا تعاىل عليه .
 قرآن ، فقد جرت عليه أمور كثرية ما جرى لإلمام أمحد رمحه هللا تعاىل يف فتنة القول خبلق ال -: ومنها

القرآن فأىب ، فعذب يف هللا تعاىل على أن يقول خبلق من اجللد ابلسياط واحلبس ، والتهديد ابلقتل ، 
أشد العذاب ، وتكسرت على ظهره السياط تلو السياط ، وكان حيمل مغمى عليه ، قد هانت عليه 

 نفسه يف هللا تعاىل ، واتهلل إنه إلمام أهل السنة واجلماعة ِبق .

كل جانب ، وهو    ما جرى لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل ، فقد أصابته الفنت من -: ومنها
كاجلبل األشم يف وجهها بفضل هللا تعاىل وتثبيت منه جل وعال ، وهللا ما ضرته منها فتنة ، ولكنه اجلور 
والظلم اليت يفت الكبود ، فسجن ، وطرد ، وهدد ابلقتل مرات ، وهو املؤمن الصابر احملتسب ، فكم له 

اف من سلطان جائر وال سيف مسلول خي من صوالت وجوالت مع أهل النفاق والبدعة والزندقة ، ال
وال سوط السع ، جنته وبستانه يف قلبه ، إن قتل فشهادة ، وأن نفي فسياحة ، وإن حبس فخلوة ابهلل 

حتزب له أهل البدع ووشوا به إىل سالطني اجلور ، ومجعوا له اجلموع فكان أبو تعاىل ، وهكذا العلماء ، 
ق ، فال جيدون جتاهه إال سالح فرعون مع موسى عليه العباس يدك عروش بدعتهم على صخرة احل

السالم " لئن اختذت إهلا غريي ألجعلنك من املسجونني " إنه التهديد عند انقطاع احلجة وانسداد 
الطريق على أهل األهواء والضالل ، فصرب واحتسب األجر وثبت على منهجه حىت لقي ربه وهو يف 

وهللا تعاىل هو موالان فنعم املوىل فنت ال مفر للعامل الصادق منها ، سجن القلعة ، ثبات حىت املمات ، فال
 ونعم النصري وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم .

أن االبتالء سنة ماضية، يبتلى الناس على قدر دينهم، فمن ثخن دينه اشتد بالؤه، ومن  -:واخلالصة 
ء عليهم السالم، والواجب عند نزول البالء هو الصرب قل دينه قل بالؤه، وأشد الناس ابتالء هم األنبيا

والرضا وعدم التسخط، فمن صرب ورضي أجر على مصيبته، وكفر هبا من سيئاته، ومن سخط وقعت 
املرَء ِباجٍة إىل متحيٍص ومراجعٍة ، و عليه مصيبته، ومل يؤجر عليها، وليعلم أن عظم اجلزاء مع عظم البالء

َز اخلبيُث من ا ، واملؤمُن من غريه؛ فالسعيُد من اعحىت يتمي َّ واملؤمُن  تصم ابهلل، وأانب ورجَع إىل هللالطيبم
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، لكن ال بد وأن تعلم أن البال وهذا  ء يكفر السيئات ، ويرفع الدرجاتالصادُق اثبٌت يف السراءم والضراءم
ا زادهم وعدهتم ح الدعاة هو أيهو مبتغى الدعاة ، وعفو هللا أوسع . إن الصرب كما أنه من عوامل جنا   ضا

به تزكو نفوسهم وتطهر أفئدهتم ، نسأل هللا أن جيعلنا من أهل الصرب واإلانبة ، واعلم أن النصر إمنا هو 
ملن اتقى وصرب ، فشمر أخي الداعية عن ساعد اجلد وارض مبا قسم هللا تعاىل ، واصرب وصابر واجتهد 

 توالان وإايك وهو أعلى وأعلم .وجاهد ، وهللا مع الصابرين مبعيته اخلاصة ، وهللا ي
وهداية  إبقامة احلجة مقصود الداعية يف دعوته االعتذار إىل هللا تعاىل -: القاعدة احلادية والعشرون

 . املدعوين
هداية املدعو ، وهذا قصده يف  -: األول ,إن الداعية إىل هللا تعاىل له يف دعوته مقصدان  -:أقول 

أبن هداية التوفيق واإلهلام إمنا ميلكها هللا تعاىل وحده ال شريك ، فإن  املقام األول ، ولكن أنت خبري
حتزن وال تكن يف ضيق من أمرك  أنت دعوت ودعوت ومل توفق يف دعوتك هلداية أحد على يديك ، فال

ه ألن عاىل هلم اهلداية ، فال حرج عليهفإن قدم الداعية ما يف قدرته يف هداية املدعوين ولكن ما كتب هللا ت
َوإمْذ   االعتذار إىل هللا تعاىل ، ودليل هذين األمرين قوله تعاىل -:يكون بذلك حمصال لألمر الثاين وهو 

ا قَاُلوا َمْعذمرَةا  ُ ُمْهلمُكُهْم َأْو ُمَعذِمبُ ُهْم َعَذاابا َشدميدا ا اَّللَّ َ تَعمُظوَن قَ ْوما ُهْم ملم ن ْ ٌة مم ُقوَن إمىَل رَبِمُكْم َوَلَعلَُّهمْ قَاَلْت أُمَّ  يَ ت َّ
وءم َوَأَخْذاَن الَّذميَن ظََلُموا بمَعَذاٍب بَ  َهْوَن َعنم السُّ َنا الَّذميَن يَ ن ْ ا َنُسوا َما ذُكِمُروا بمهم َأجْنَي ْ َا َكانُوا فَ َلمَّ ئميٍس مبم

 وهو هذا فيه بيان املقصود األول من قيام الداعية بدعوته ، }معذرة إىل ربكم{ فقوله تعاىل  يَ ْفُسُقونَ 
هذا فيه بيان املقصود الثاين ، وهو هداية املدعو ، فإن  }ولعلهم يتقون{ االعتذار إىل هللا تعاىل ، وقوله

مل تتحقق هداية املدعو فقد اعتذرت إىل هللا تعاىل ، ولكن على الداعية أن يقدم املقدور عليه يف دعوة 
إىل هللا تعاىل ابلوسائل املتاحة ، حىت ال الناس ، وبيان وجه احلق هلم ، ويستفرغ طاقته وجهده يف الدعوة 

ينسب إىل تقصري ، وهللا تعاىل ال يكلف نفسا إال وسعها ، وما على الداعية من حرج لو بذل ما يف 
وسعه ومل يوفق للهداية أحد ، فإن اهلداية اليت ميلكها الدعاة إبذن هللا تعاىل إمنا هي هداية الداللة 

ق واإلهلام فما هي بيد أحد ، بل هي بيد هللا تعاىل وحده ال شريك له ،  واإلرشاد ، وأما هداية التوفي
يمٍ   كما قال تعاىل لنبيه صلى هللا عليه وسلم رَاٍط مُّْسَتقم أي هداية داللة وإرشاد   َوإمنََّك لَتَ ْهدمي إمىَل صم

فيق وإهلام ، ولذلك فقد كان أي ال هتدي غريك هداية تو  إمنََّك اَل تَ ْهدمي َمْن َأْحبَ ْبَت   ، وقال تعاىل
، ألنه قد بذل لى حزنه عند عدم هداية بعض الناسهللا تعاىل يعاتب نبيه صلى هللا عليه وسلم أحياان ع
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ٌع   قال تعاىل ما يف وسعه يف هدايتهم ، ولكن هللا تعاىل ما أراد هلم اهلداية ، فلم احلزن ، َلَعلََّك اَبخم
نمنيَ ن َّْفَسَك َأالَّ َيُكونُوا ُمؤْ  َّا   وقال تعاىل  مم ْم َواَل َتُك يفم َضْيٍق ّمِم َّللِم َواَل حَتَْزْن َعَلْيهم ُرَك إمالَّ ابم ْ َوَما َصب ْ َواْصربم

ولكن أان مل أرد هلم اهلداية  ألنك أيها النيب قد بلغت البالغ املبني وبينت هلم الشريعة والدين ، مَيُْكُروَن 
البالغ فقد بلغت ، وهذا هو الواجب عليك ، وأما هدايتهم فال  كمة ابلغة ، فما عليك ، فأماحل

مدخل لك فيها ، ألهنا من أمري ، وأان أملك القلوب بني يدي ، فإن منعتهم منها فال حتزن عليهم ، 
وهذا فيه دليل  ك عليهم ، ألنك بلغت وبرئت ذمتك وال تكن يف ضيق من أمرك ، وال يتكدر خاطر 

وهذا مطلب كبري ،  ا أن يهدي هللا تعاىل به القلوبإم -:أمر دعوته بني أمرين  على أن الداعية يدور يف
 ولكنه بيد هللا تعاىل وحده ، وإما أن يكون بدعوته قد برئت ذمته واعتذر إىل هللا تعاىل ، وهللا أعلم .

لى ما كل قبيح يف الشرع هنى عنه الداعية فال بد من داللة الناس ع  -:القاعدة الثانية والعشرون 
 . يضاده من األمور احلسنة املشروعة

إن الناس إن  -:وبياهنا أن يقال هذه القاعدة كبرية ، وهي من أصول الدعوة إىل هللا تعاىل ،   -:أقول 
مل يشتغلوا ابحلق اشتغلوا ابلباطل ، فحىت يتم التوازن فال بد عند هني الناس عن احلرام املمنوع ، أن يبني 

الصحيح اجلائز املشروع ، فال يكتفي الداعية أن مينع الناس فقط ، بل ال بد وأن هلم البديل والطريق 
، وقد الباطل ، ألن وقتهم قد شغل ابحلقة الناس إىل وديبني هلم البدائل املشروعة ، وهذا فيه أمان من ع

وحرم  بَ ْيَع َوَحرََّم الرِماَب َوَأَحلَّ اَّلِلُ الْ   اهتم الشارع هبذه املسألة ، فقد حرم تعاىل الراب وأحل البيع فقال
فلم  اَي أَي َُّها الَّذميَن آَمُنوْا اَل تَ ُقوُلواْ رَاعمَنا َوُقولُوْا انظُْراَن َوامْسَُعوا   قول راعنا وأمر بقول انظران ، فقال تعاىل

األنصار  ومنع النيب صلى هللا عليه وسلم يكتف مبجرد التحرمي حىت شرع هلم بديال عن القول املمنوع ،
من االحتفال بيومني كانت من أايم اجلاهلية ، وقال " قد أبدلكم هللا هبما خريا منهما يوم الفطر ويوم 

، ومنعهم من زايرة القبور البدعية ورغبهم يف الزايرة الشرعية ، ومنع  (1)األضحى " واحلديث يف الصحيح
) السالم على من اتبع اهلدى ( وهنى هللا  من السالم ابتداء على أهل الكتاب ، ولكنه شرع حتيتهم بقول

ويقول آمنا ، وأمرهم أبن يقولوا أسلمنا ،  -:تعاىل األعراب بعد دخوهلم يف اإلسالم مباشرة أن يقولوا 
كنا إذا كنا مع النيب صلى هللا عليه وآله وسلم يف الصالة قلنا : -:عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه 

                                                 
وإسناده ( 3/103يف العيدين ، ابب صالة العيدين ، وأخرجه اإلمام أمحد ) 179/  3( يف الصالة ، ابب صالة العيدين ، والنسائي 1134رواه أبو داود رقم ) (1)

 . صحيح
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ال تقولوا  "ه ، السالم على فالن وفالن ، فقال النيب صلى هللا عليه وآله وسلم السالم على اَّللَّم من عباد
السالم على اَّللَّم ؛ فإن اَّللَّم هو السالم ، ولكن قولوا : التحيات هلل والصلوات والطيبات ، السالم عليك 

ال صلى هللا ملشروع ، وقفنهى عن القول املمنوع وأبدهلم ابلقول ا (2)..."أيها النيب ورمحة اَّللَّم وبركاته 
 (3)ولكن قولوا : ما شاء هللا مث شاء فالن " ,ال تقولوا : ما شاء هللا وشاء فالن  "عليه وآله وسلم قال 

أال »  بِن هاشم فدخل عليه القوم ، فقالوعن احلسن ، أن عقيل بن أيب طالب ، تزوج امرأة من 
ابرك هللا لكم ،  "قال : ال تقولوا هكذا ولكن قولوا : ، فجعلوا يقولون : ابلرفاء والبنني . ف« ترفئونِن 

ال تقولوا ما شاء هللا وما شاء حممد  "إان كنا نؤمر بذلك ... وقال عليه الصالة والسالم  "ابرك عليكم 
( وعن قول ) والكعبة ( وأبدهلم بقول )ورب الكعبة وهناهم عن (4)"، ولكن قولوا : ما شاء هللا وحده 

أتى النيب صلى هللا عليه وسلم برجل قد شرب فقال رسول هللا صلى هللا  -:قال  هللا عنهرضي  أيب هريرة
قال فمنا الضارب بيده ومنا الضارب بنعله ومنا الضارب بثوبه فلما انصرف قال  " اضربوه" عليه وسلم 

الشيطان عليه بعض القوم أخزاك هللا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " ال تقولوا هكذا وال تعينوا 
لقست نفسي ، ويف  -:خبثت نفسي ، ولكن يقول  :وهنى أحدان أن يقول  (1)ولكن قولوا رمحك هللا "

 (2)"، ولكن قولوا : حدائق األعنابفإن الكرم : الرجل املسلم ال يقوَلنَّ أحدكم الكرم."سنن أيب داود 
كلكم عبيد هللا وكل   أميتعبدي  ال يقل أحدكم"سلم قال النيب صلى هللا عليه و  وعن أىب هريرة عن

وهناهم عن تلبية الكفار بقول ) إال  (3)، وفتايت " ، وفتاي ، جارييتغالمي  -:نسائكم إماء هللا وليقل
لبيك اللهم لبيك ،  "فقال   نيب صلى هللا عليه وسلم ابلتوحيدشريكا هو لك متلكه وما ملك ( فأهل ال

وهنى عن السفاح وشرع  "مة لك وامللك ال شريك لك لبيك ال شريك لك لبيك ، إن احلمد والنع

                                                 
والرتمذي يف الصالة رقم  (968( وأبو داود يف الصالة رقم )402رقم ), ومسلم يف الصالة 261 - 257/  2ة  حديث صحيح , رواه البخاري يف صفة الصال (2)

 (1/382), ورواه أمحد برقم  يف االفتتاح 237/  2والنسائي يف االفتتاح   (289)
 وإسناده صحيح . (985)( والنسائي يف عمل اليوم والليلة 5/384( يف األدب , وأمحد )4980رقم )أخرجه أبو داود  (3)
 , و 364-4/363( والبخاري معلقاا يف "التاريخ الكبري" 2699والدارمي ),  7/22والبيهقي يف دالئل النبوة ( 20694حديث صحيح , أخرجه اإلمام أمحد )  (4)

 . (2118وابن ماجه )
( يف احلدود 4477خلمر، و ابب الضرب ابجلريد والنعال ، وأبو داود رقم )يف احلدود ، ابب ما يكره من لعن شارب ا 71/  12أخرجه البخاري حديث صحيح ,  (1)

 (10/14999( والنسائي يف حتفة األشراف )2/299وأمحد )
 ( يف األدب ، ابب يف الكرم وحفظ املنطق , ورواه البخاري ومسلم ومالك برواايت أخرى4974أبو داود رقم )حديث صحيح , رواه  (2)
( يف 4975( يف األلفاظ , وأبو داود رقم )2249يف العتق ، ابب كراهية التطاول على الرقيق ، ومسلم رقم ) 131 - 129/  5البخاري رواه حديث صحيح ,  (3)

 واللفظ الوارد هي برواية مسلم . (2/423األدب  أمحد )
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فليست وظيفة الداعية تنتهي   ة هذه القاعدة وهلل احلمد واملنةوهكذا يف أدلة كثرية تفيد صحالنكاح ، 
عند النعي عن الفعل القبيح ، بل ال بد له من أن يبني للناس البديل الشرعي عنه ، والذي يصرف 

إن هنينا الناس عن اقتناء القنوات الفضائية فإننا نبني هلم أن  -:، فمثال قلوهبم عن هذا األمر القبيح 
هناك قنوات طيبة إسالمية ، تغِن عن هذه القنوات اهلابطة الفاسدة ، هناك قنوات قامت على نصر 

رج فأخ اية والكفاية عن القنوات التالفةالسنة وبيان الشريعة وتصحيح العقيدة ، وفيها الربكة واخلري واهلد
من  الناس عن السماع احملرم املمنوع هذه القنوات اهلابطة وأدخل القنوات الطيبة النافعة ، وإن هنينا

السماع الصويف البدعي ، وعن مساع الغناء التافه الذي يثري نزعات الشهوة ومواقعة احلرام ، فإننا نبني 
يب وهو مساع كالم هللا تعاىل للناس أن هناك نوعا من السماع الرمحاين اهلادف اجلميل العذب الط

والتلذذ به ، أعِن به القرآن اإلقبال على كتاب هللا تعاىل قراءة ومساعا وتدبرا وحفظا واستنباطا لفوائده 
وعمال أبحكامه واتعاظا ِبكمه وقصصه وأخباره ، فإن مساع كالم هللا تعاىل هو راحة القلوب واطمئنان 

ء احلقيقي للروح ، وهو اهلدى والنور واحلق والبيان والتذكرة النفوس ، وانشراح الصدور ، وهو الغذا
والفرقان والشفاء ، فال نكتفي مبنع الناس من احلرام ، بل ال بد من بيان ما يغنيهم عن مواقعة احلرام من 

فإننا مع بيان كبري  لسياحة إىل بالد الكفر واإلابحيةالبدائل الشرعية ، وإن هنينا الناس عن السفر يف ا
خلطر من هذه السفرات احملرمة اليت ال جيىن من ورائها إال كل قبيح ، ال بد وأن نبني للناس أن هناك من ا

وأعظمها السياحة الدينية يف السفر األماكن السياحية الطيبة املأمونة ما يغِن عن هذه السفرات اآلمثة ، 
يف مناظرها ولكن ال منكرات تظهر إىل األماكن املقدسة من مكة واملدينة ، أو بعض املناطق اجلميلة 

فيها علنا ، كما هو احلال يف بالدان اململكة العربية السعودية ، فإن بالدان وهلل احلمد واملنة تزخر ابملواقع 
الطيبة ذات املناظر اجلميلة اليت تكفي وتروي ظمأ القلب يف هذا اجلانب ، مع أن املتعة احلقيقة  الكاملة 

ياة الدنيا ، بل ال توجد إال يف جنة عرضها السموات واألرض ، فكمال املتعة ال ولن توجد يف هذه احل
هناك ، نسأل هللا تعاىل أن جيعلنا وإايكم من أهلها ، فإن من أقبل على الفكرة يف كتاب هللا تعاىل وسنة 

والراحة  نبيه صلى هللا عليه وسلم وما ورد فيهما من صفات اجلنة وعظيم النعيم املقيم واللذة األبدية
الكاملة فيها وما فيها من أصناف احلبور والسعادة ، فإن مناظر الدنيا كلها عن بكرة أبيها لتكون يف 
عينه أحقر من البعوضة ، وال ميأل قلبه إال دخول هذه الدار الطيبة ، نسأل هللا تعاىل ابمسه األعظم أن ال 

هلل عليك ماذا تكون الدنيا ونعيمها عنده ؟ ال حيرمنا من دخوهلا ، نعم ، من تفكر يف اجلنة ونعيمها فبا
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شيء ، فإن نعيم الدنيا مشوب ابلكدر والتنغيص واآلالم ، وأما نعيم اجلنة فهو النعيم الكامل والراحة 
 ن ، وال موت وال مطالبات ابحلقوقالتامة واحلبور والسعادة األبدية ، ال فقر فيها ، وال أمراض وال ديو 

أو فيضاانت أو حوادث ، بل  ال سفك دماء ، وال كوارث من زالزل أو براكنيوال خسارة وال حروب و 
الَّذمي  َوقَاُلوا احْلَْمُد َّللمَّم الَّذمي أَْذَهَب َعنَّا احْلََزَن إمنَّ رَب ََّنا َلَغُفوٌر َشُكورٌ  فيها أصال ، كما قال تعاىل نز حال 

ن َفْضلمهم اَل ميََ  َنا فميَها لُُغوبٌ َأَحلََّنا َداَر اْلُمَقاَمةم مم َنا فميَها َنَصٌب َواَل مَيَسُّ واملقصود أن البديل الشرعي  سُّ
أخي  أمهلوا البديل الشرعي ، وال تظن موجود وهلل احلمد واملنة ، بل إن الناس مل ينشغلوا ابحلرام إال ملا

بد من أصوهلا اليت ال بل هو من مجلة الداعية أن تنبيه الناس إىل البدائل الشرعية من فضول الدعوة ، ال
بياهنا ، وإن هنينا الناس قراءة الرواايت اهلابطة واليت تفسد وال تصلح وهتدم وال تبِن ، وتؤخر وال تقدم ، 
فإننا نبني هلم أن املكتبة اإلسالمية تزخر وهلل احلمد ابلكتب القصصية الرائعة ، سواء ما كان منها يف 

و ما كان منها يف سرية أصحابه الكرام ، أو ما كان منها يف سرية أعظم نيب صلى هللا عليه وسلم ، أ
سرية أئمة اهلدى ، رمحهم هللا تعاىل ، أو ما كان منها يف بيان األحكام اليت جاءت هبا الشريعة حىت 
يعبد العبد ربه على بصرية ، واملهم أن البديل موجود ، فمن استجاب فاحلمد هلل تعاىل وهذا هو 

ستجب فاحلجة قائمة عليه والذمة برئت من عهدته يف بيان احلق له ، وهللا تعاىل له املطلوب ، ومن مل ي
األمر من قبل ومن بعد ، وأمر هداية القلوب هلل تعاىل وحده ال شريك له ، وإن هنينا النساء عن 

اك يف الدخول يف األسواق العامة اليت حيصل فيها االختالط بني الرجال والنساء ، فإننا نبني هلم أن هن
البلد وهلل احلمد واملنة أسواق خاصة ابلنساء ، وفيها ما ال يوجد أحياان يف األسواق العامة ، وإن هنيناهن 

هلل احلمد فيها من هاب للمستشفيات العامة املختلطة ، أو املستوصفات املختلطة فإن بالدان و ذعن ال
 تعاىل وسع علينا بوجود هذه البدائل وهللا اخلاصة ابلنساء ما يعرفه اجلميع املستشفيات واملستوصفات

الشرعية وهلل احلمد واملنة ، ولكن من الناس من ال يريد إال احلرام واملخالفة ، وهذا ال شأن لنا به ، كما 
ي إمْن أََردتُّ َأْن أَنَصَح َلُكْم إمن َكاَن اَّلِلُ يُرميُد   قال تعاىل عن نوح أنه قال لقومه َأن َواَل يَنَفُعُكْم ُنْصحم

وال حتسب أخي الداعية أنك مع  وهذا الصنف موجود يف الناس ،  يُ ْغومَيُكْم ُهَو رَبُُّكْم َوإملَْيهم تُ ْرَجُعونَ 
 سدة ، واملهم أن عليك بيان احلقبيان البدائل الشرعية أنك ستقابل ابلرتحيب من بعض النفوس الفا

ُذوُه َسبميالا َوإمن يَ َرْوْا َسبميَل اْلَغيِم َوإمن يَ َرْواْ   وإال فمن الناس من يقول هللا تعاىل فيه  َسبميَل الرُّْشدم اَل يَ تَّخم
ُذوُه َسبميالا  وهذا يصدق على من يرى طريق احلق وال مينعه من سلوكه إال العناد واملكابرة وحمبة  يَ تَّخم
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له شياطني اإلنس  ال ،  ويقول -:هلم إىل طريق احلق ، فيقول  -:مواقعة احلرام ، فيقول له أهل احلق 
على الرحب والسعة ، وهذا أمره إىل هللا تعاىل ، فهو ربه  -:هلم إىل طريق الباطل ، فيقول  -:واجلن 

وله مرجعه وعليه حسابه ، وهو أعلم وأبصر به ، واملهم أن من األمور املطلوبة من الداعية مع هني الناس 
هنينا بعض الناس عن االحتفاالت البدعية املنكرة  عن احلرام ، أن يبني هلم البديل الشرعي ، وكذلك إن

لبعض املوالد أو املشاركة يف احتفاالت النصارى يف أعيادهم الكفرية الوثنية ، فإننا مع بيان اخلطر 
واملخالفة العقدية يف هذه املشاركة ، ال بد وأن نبني هلم أن هللا تعاىل قد أبدلنا ما هو خري وأنفع وأصلح 

 د املشروعية لنا حنن أهل اإلسالميوم الفطر ويوم األضحى ، فهي األعياوهو  واآلجل ،لنا يف العاجل 
وما عداها فهو من املنكرات القبيحة ومن البدع احملدثة يف الدين ، وكل إحداث يف الدين فهو رد ، وإن 

احلمد تزخر  هنينا الناس عن السفر للتعلم إىل بالد الكفار ، فإننا نبني هلم أن بالد املسلمني وهلل
 حيتاج هلا الناس يف موضوع حياهتمابجلامعات العاملية الكبرية واليت تشتمل على كل التخصصات اليت 

ن سواء أكان منها اجلانب الشرعي ، أو اجلانب األمِن ، أو اجلانب التعليمي أو الصحي أو غريها م
بعث أوالد املسلمني إىل  جة إىلللبالد الكافرة ، وما احلا السفر سائر التخصصات ، فما احلاجة إىل

البالد اليت ختالفهم يف عقيدهتم وأخالقهم وعاداهتم وتقاليدهم ، أفال نعترب ببعض من ذهب لتلك البالد 
ورجع إىل بالده متنكرا على عقيدته وأخالقه ، ولكن أكثر الناس ال يعلمون ، واملهم أن بالدان فيها من 

وما الذي تفوق علينا فيه الكفار حىت نضطر  ب إىل بالد الكفرا يغِن عن الذهااجلامعات والكليات م
إىل الذهاب هلم ؟ ولكنه اجلهل ، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم ، ولعل ما أريد إثباته يف هذه 

واخلالصة أن الداعية عليه مع بيان األمر القبيح ، أن  يبة قد وصل لك إن شاء هللا تعاىلالقاعدة الط
لبدائل الشرعية ردحا من الزمان لناس املخارج والبدائل الشرعية ، مع أنِن جلست متفكرا يف كلمة ايبني ل

أهي كما ينبغي أم فيها هضم للشرع ؟ وذلك ألن األمر املشروع هو األصل يف املسلم ابتداء ، ولكنه 
ر املشروع فإننا ال استعاض عنه بسبب غلبة اجلهل والشهوة ابألمر احملرم ، فنحن إن رددانه إىل األم

نكون بذلك قد نقلناه إىل البديل ، بل نكون قد نقلناه من البديل احملرم إىل األصل املشروع ، فاألمور 
وذلك ألن من  ولكن األمر خفيف ،املشروعة هي األصل ، وهي املطلوبة من املسلم يف دينه وشريعته ، 

لى فعل احلرام ، حىت صار كأنه هو األصل قرر هذه القاعدة ، مل يلحظ إال أن الناس قد تعودوا ع



 

 

121 

 ى ما انتقلوا له البدائل الشرعيةعندهم ، فأراد أن ينقلهم ّما يعتقدون أنه األصل إىل بديل عنه ، فسم
  مد وآله وصحبه .وهللا ربنا أعلى وأعلم وصلى هللا على نبينا حم

 . اح الداعيةكسب قلوب املدعوين من أهم أسباب جن  -:القاعدة الثالثة والعشرون 
 تعاىل أن القلب هو ملك األعضاء إن املتقرر عند أهل العلم رمحهم هللا -:أقول وابهلل تعاىل التوفيق 

وهي كلمة تروى واألعضاء جنوده ، فإن طاب امللك طابت اجلنود ، وإن خبث امللك خبثت اجلنود ، 
َناُه َوَجَعْلَنا َلُه أَ   وأعظم من هذا قول ربنا جل وعالعن أيب هريرة رضي هللا عنه ،  تاا فََأْحيَ ي ْ َو َمن َكاَن َمي ْ

ي بمهم يفم النَّاسم  ْعَمانم واملراد أنه حكم  عليه ابحلياة ملا أحيا قلبه بنور اإلميان واليقني ، وَعْن  نُوراا مَيْشم الن ُّ
رٍي قَالَ  ْعُت َرُسوَل اَّللَّم َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهم َوَسلََّم ي َ  ْبنم َبشم نَ ُهَما  "ُقوُل مسَم ٌ َوبَ ي ْ ٌ َوإمنَّ احْلَرَاَم بَ نيِم احلَْاَلَل بَ نيِم

هم َوَمْن َوقَ  َرَأ لمدمينمهم َوعمْرضم بُ َهاتم اْستَ ب ْ ْن النَّاسم َفَمْن ات ََّقى الشُّ بُ َهاتم ُمْشَتبمَهاٌت اَل يَ ْعَلُمُهنَّ َكثمرٌي مم َع يفم الشُّ
َى اَّللَّم َوَقَع يفم احْلََرامم َكالرَّاعمي يَ ْرَعى  اى َأاَل َوإمنَّ محم ُك َأْن يَ ْرَتَع فميهم َأاَل َوإمنَّ لمُكلِم َملمٍك محم َحْوَل احلْمَمى يُوشم

َي حَمَارمُمُه َأاَل َوإمنَّ يفم اجلََْسدم ُمْضَغةا إمَذا َصَلَحْت َصَلَح اجلََْسُد ُكلُُّه َوإمَذا َفَسَدْت َفَسَد اجلََْسُد كُ  لُُّه َأاَل َوهم
والشاهد أنه جعل صالح البدن مرهون ومعلق بصالح القلب ، وعن حذيفة رضي هللا عنه  (1)" ْلبُ اْلقَ 

قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول " تعرض الفنت على القلوب كاحلصري عودا عودا فأي 
بني على قلب أشرهبا نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حىت تصري على قل

أبيض مثل الصفا فال تضره فتنة ما دامت السموات واألرض واآلخر أسود مرابدا كالكوز جمخيا ال 
، وفيه أن الثبات إمنا حقيقته  (1)يعرف معروفا وال ينكر منكرا إال ما أشرب من هواه " رواه مسلم وغريه

سادها ، فحيث كان ثبات القلب ، وأن صالح القلب وطالحه هو احلاكم على صالح األعضاء وف
القلب هبذه املنزلة اخلطرية فال بد وأن يكون أكرب انصباب اهتمام الداعية على هذه املضغة املهمة ، فإن 

، ألن ك قد قطع مسافات طويلة يف الدعوةالداعية إن استطاع أن يكسب قلب املدعو ، فإنه يكون بذل
ل الدعوة ، فكسب القلوب ليس ابألمر انشراح القلب للداعية سبب يف جناح دعوته ، وسبب يف قبو 

 ح والطالح ، واملوافقة واملمانعةالسهل وال اهلني ، بل له دوره الكبري جدا يف القبول والرد ، والصال

                                                 
، ابب احلالل بني واحلرام بني وبينهما أمور مشتبهات ، ومسلم رقم  يف اإلميان ، ابب فضل من استربأ لدينه ، ويف البيوع 117/  1رواه البخاري حديث صحيح ,  (1)

 . يف البيوع 241/  7( يف البيوع , والنسائي 1205( يف البيوع , والرتمذي رقم )3329( يف املساقاة ابب أخذ احلالل وترك الشبهات , وأبو داود رقم )1599)
 (2844، رقم 7/263( والبزار )405( )5/386ب بيان أن اإلسالم بدأ غريباا وسيعود غريباا و أمحد )( يف اإلميان ، اب144رقم )حديث صحيح , رواه مسلم  (1)
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ولذلك فقد كان النيب صلى هللا عليه وسلم حريصا احلرص الكامل على أتليف القلوب وكسبها ، ليكون 
َن اَّللِم لمنَت هَلُْم َوَلْو ُكنَت َفظًّا َغلميَظ اْلَقْلبم   عاىلفقال تذلك أعون له على قبول الدعوة ،  فَبمَما َرمْحٍَة مِم

ْل َعلَ  ْر هَلُْم َوَشاومْرُهْم يفم اأَلْمرم فَإمَذا َعَزْمَت فَ تَ وَكَّ ُهْم َواْستَ ْغفم ْن َحْولمَك فَاْعُف َعن ْ ى اَّللِم إمنَّ اَّلِلَ الَنَفضُّوْا مم
بُّ اْلُمتَ وَكِملم  فالفظاظة وغلظ القلب من األسباب اليت تقفل القلوب عن الداعية ، ألن النفوس قد   نيَ حيُم

فطرت على كراهة القاسي الغليظ ، مث أمره مبا يوجب كسب القلوب ، من العفو ، والدعاء واالستغفار 
ية املوفق هو هلم ، ومشاورهتم يف األمر ، وهذه األمور كلها ّما تشرح صدور املدعوين للداعية ، فالداع

من وفقه هللا تعاىل هلذه األمور ، فإن قلوب املدعوين ستسيل بني يديه بسببها ، فأما العفو فهو اخللق 
الذي ال مثيل له يف الدعوة ، ولذلك فإن مثامة بن أاثل رضي هللا عنه قد أسلم ملا عفا عنه النيب صلى 

ن األعرايب الذي ابل يف مسجده ، فكان من هللا عليه وسلم ، ألنه بعفوه هذا قد أسر قلبه ، وعفا ع
وازداد حبه للنيب صلى هللا عليه وسلم حىت قال ) اللهم اغفر يل  آاثر هذا الكرمي أن ثبت هللا تعاىل قلبه ،

وحملمد وال تغفر معنا ألحد ( وعفا عن األعرايب الذي جبذه من عمامته القطرية حىت أثر يف النيب صلى 
ه ، مث أعطاه ، حىت شكر األعرايب للنيب صلى هللا عليه وسلم عطيته وكرم أخالقه هللا عليه وسلم ، وأعطا

أمام املأل ، وعفا عن كفار قريش ملا أقدره هللا تعاىل عليهم ، ومكنه من رقاهبم ، وقد فعلوا به وأبصحابه 
 سطرها اليت يوم قوهتم األفاعيل إذ كان بني أظهرهم ، فلما قدر على رقاهبم ، وسيفه مصلت قال كلمته

لق الكرمي ، ألن هللا تعاىل هو الذي م الطلقاء " إنه وهللا العظيم اخلذهبوا فأنتاالتاريخ " اي معشر قريش 
رابه على عينه جل وعال ، فصار عفوه هذا سببا يف إسالم الكثري منهم ، ألن الداعية ليس من خلقه 

بغي له أن يكون ذا عفو وتواضع وصفح ألن االنتقام لذاته ، والتفرعن بعد السيطرة ، بل الداعية ين
املقصود هو هداية الناس ال االنتقام منهم ، وهذا كما قال هللا تعاىل عن نبيه يوسف عليه السالم أنه 

نيَ   قال إلخوانه وقد فعلوا به ما فعلوا م ُر اَّلِلُ َلُكْم َوُهَو أَْرَحُم الرَّامحم إهنا   اَل تَ ثْ َريَب َعَلْيُكُم اْليَ ْوَم يَ ْغفم
الوصف ، أما حنن فناهيك عن القسوة والفظاظة اليت تكون منا األخالق الكرمية الرفيعة اليت قد جاوزت 

يب الذي انتهز فرصة نوم النيب صلى هللا عليه وسلم اعر حال السيطرة ، وهللا املستعان ، وقد عفا عن األ
مينعك مِن ، فقال " هللا "  وسل السيف على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال اي حممد من

وأنت من مينعك  "فاضطربت يده وسقط السيف منه ، فأخذه النيب صلى هللا عليه وسلم وقال لإلعرايب 
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  با يف إسالمه ، هكذا تكسب القلوبفصارت سب . (1)فتوسل له األعرايب ، فأطلقه وعفا عنه "مِن 
انشراح صدره وكسب قلبه ، مث تكون  فالعفو عن املدعو حال خطئه من أكرب األسباب اليت توجب

اهلداية واالستجابة إبذن هللا تعاىل ، والصور كثرية جدا ال تكاد حتصر ، ألن العفو هو سجيته املعهودة 
منه صلى هللا عليه وسلم ، ولذلك فقد استجاب لدعوته من الناس من ال حيصيهم إال هللا تعاىل ، ألن 

صلى هللا عليه وسلم ابن مسعود التشهد وكفه بني كفيه ، ابهلل  العفو مفتاح القلوب ، وقد علم النيب
عليك ، لو علمك أحد العلماء شيئا من الدين وكفك بني كفيه ، فما حالك مع هذا التعليم الرائع ، ال 
جرم أنه سيكون من العلم الذي يقر يف القلوب ، وتبادر ابمتثاله ألن القلب قد أسر هبذه احلركة اليت ال 

ها إال كسب القلوب واستمالة العواطف وبيان كبري احلرص على التعليم ، وقد ذكر أهل العلم يراد من
رمحهم هللا تعاىل أن اتصال شيء من بدن الداعية إىل بدن املدعو حال إلقاء الدعوة من األمور املوجبة 

كيف علم النيب صلى   للقبول ، وما ذلك إال لعشق القلوب هلذه اللطافة الكرمية واحلرص املتناهي ، وانظر
فعن الصناِبي ، عن معاذ بن جبل ، أن رسول اَّللَّم أخذ بيدي هللا عليه وسلم معاذا الذكر بعد الصالة ، 

وهللا إين  أبيب أنت وأمي اي رسول اَّللَّم  فقال له معاذ : "اي معاذ ، وهللا إين ألحبك  "يوما مث قال 
كل صالة أن تقول : اللهم أعِن على ذكرك وشكرك   أوصيك اي معاذ ال تدعن يف دبر "ألحبك . فقال 

ال ، بل  مباشرة اي هلل  كم هلذا التعليم من األثر الكبري والقبول العظيم ، مل يعلمه (1)"وحسن عبادتك ...
فحصل اتصال بني  تمام ، وإظهارا للفضل ، أخذ بيدهقدم أمورا توجب كسب القلب وبيان كبري االه

ربه بكبري احلب له يف هللا ، مث علمه بعد ذلك ما أراد ، فهل هناك جمال للرد الداعية واملدعو ، مث أخ
والتقاعس عن القبول أو التشاغل أبمور أخرى ؟ ابلطبع ال ، فكسب القلوب هو أعظم األسباب اليت 

وال حول وال  ة الكبرية بني الدعاة واملدعوين توجب جناح الداعية ، وإننا لنشكو يف هذا الزمان الفجو 
قوة إال ابهلل العلي العظيم ، وامسع أليب هريرة رضي هللا عنه وهو يذكر صورة من صور التعليم العظيم من 
أعظم املعلمني عليه الصالة والسالم ، فإنه ملا أراد أن يعلمه أمورا من الدين مل يعلمه هكذا جزافا ، ال ، 

فعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال : قال  بل أخذ بيده ، وعدد األمور املراد تعليمها له بعدد يده هو ،
                                                 

و  176و  175/  3( يف صالة املسافرين ، ابب صالة اخلوف ، والنسائي 843( و )840كتاب املغازي , ومسلم رقم )  64أخرجه البخاري يف: حديث صحيح ,  (1)
 . يف صالة اخلوف 178

( وقال: 1010رقم  1/407واحلاكم ) (9937، رقم 6/32الكربى ) يف يوالنسائ (1522، رقم 2/86( ، وأبو داود )22172، رقم 5/244جه أمحد )خر أ (1)
 . صحيح اإلسناد على شرط الشيخني
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َمْن أيُخْذ َعِنِم هؤالء الكلمات فيعمل هبممنَّ ، أو يُ َعلِمَم َمْن "رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم يوما ألصحابه 
ارمَم اتَّقم احمل "قال أبو هريرة، فقلُت : أان اي رسوَل هللا ، فأخذ بيدي َوَعدَّ مَخْسا ، فقال  "يَ ْعَمُل هبممنَّ ؟

بَّ  نا ، وَأحم ْن إمىل َجارمَك َتُكْن ُمْؤمم . وارَض مبا قسم هللا لك تكن أغىن الناس ، وَأْحسم َتُكْن أَعبد الناسم
أخرجه  "للناس ما حتب لنفسك تكن ُمْسلمما وال تكثر الضحك ، فإن كثرة الضحك مُتيت القلب

لواحد من الصحابة ال ينزل من على الدابة ، وقد كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا أردف ا (2)الرتمذي
إال وقد تعلم منه أمورا كثرية ، ألن احلمل واإلرداف على الدابة من األمور اليت تكسب قلوب املدعوين ، 

مث دعوته إىل أمر من أمور كبته معك يف السيارة ، والطفته فإنه لو رأيت إنساان منقطعا يف الطريق ، مث أر 
لب منشرح وصدر متسع ملا تقول ، ألنك أحسنت له وأركبته معك ، فالنيب الدين فإنه سيكون ذا ق

فإرداف املدعو وإركابه معك  على ظهر الدابةصلى هللا عليه علم معاذا وعلم مجعا من الصحابة وهم معه 
  -:بن جبل  رضي هللا عنه قال افعن معاذ يف السيارة من األمور اليت توجب ميل قلبه لك وحبه لك ، 

رة الرَّْحل ، قال كنُت رم  اي معاَذ بَن جبل  "ْدَف رسولم هللا صلى هللا عليه وسلم ، ليس بيِن وبينه إال مؤخم
قلُت : لبيك اي  "اي معاذ بن جبل  "قلُت : لبيك اي رسول هللا وسعديك ، مث سار ساعة ، مث قال  "

بيك اي رسول هللا وسعديك فقلُت : ل "اي معاذ بن جبل  "رسول هللا وسعديك، مث سار ساعة ، مث قال 
فإن حقَّ هللا على  "قال : قلت : هللا ورسوله أعلم ، قال  "هل تدري ما حقُّ هللا على العباد ؟ "، قال 

قلُت : لبيك اي  "اي معاذ بن جبل  "مث سار ساعة ، مث قال  "العباد : أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا 
قلُت: هللا ورسوله أعلم  " العباد على هللا إذا فعلوا ذلك ؟هل تدري ما حقُّ  " رسول هللا وسعديك ، قال

يف رواية قال : كنُت رمْدَف رسولم هللا صلى هللا عليه و  " حقُّ العباد على هللا : أن ال يعذِمهبم "، قال 
وعن عبدهللا بن عباس رضي هللا تعاىل عنهما قال : كنت خلف  (1)وسلم على محار يقال له : ُعَفري ...

 صلى هللا عليه وآله وسلم يوما فقال " اي غالم إين أعلمك كلمات : احفظ هللا حيفظك احفظ هللا النيب
جتده جتاهك إذا سألت فاسأل هللا وإذا استعنت فاستعن ابهلل واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن 

                                                 
( يف الزهد ، ابب 4217وابن ماجة رقم ) 310/  2سند " ( يف الزهد ، ابب من اتقى احملارم فهو أعبد الناس ، ورواه أيضاا أمحد يف " امل2306أخرجه الرتمذي رقم ) (2)

 . وهو حديث حسن ى ، والبيهقي يف " شعب اإلميان "الورع والتقو 
اسم يف التوحيد ، ابب ما جاء يف دعاء النيب صلى هللا عليه وسلم أمته إىل توحيد هللا تبارك وتعاىل ، ويف اجلهاد ، ابب  300/  13رواه البخاري حديث صحيح ,  (1)

والرتمذي  ,ات على التوحيد دخل اجلنة قطعاا ( يف اإلميان ، ابب الدليل على أن من م30ومسلم رقم ),  الفرس واحلمار ، ويف االستئذان ، ابب من أجاب بلبيك وسعديك
 . (5/228( يف اإلميان , و أمحد )2645رقم )
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 يضروك إال ينفعوك بشيء مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه هللا لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء مل
 رواه الرتمذي وقال حديث حسن صحيح . " بشيء قد كتبه هللا عليك رفعت األقالم وجفت الصحف

فالداعية املوفق هو من يقدم بني يدي دعوته أمورا يكسب هبا قلوب املدعوين ، وكان عليه الصالة 
َشاُم ْبُن ُعْرَوَة َعْن أَبميهم َعْن َعائم  َشَة أَن ََّها ُسئمَلْت َما َكاَن َرُسوُل اَّللَّم َصلَّى والسالم خيدم أهل بيته ، فعن هم

ُف نَ ْعَلُه َويَ ْعَمُل َما يَ ْعَمُل الرِمَجاُل يفم بُ ُيوهتممْم   -:اَّللَُّ َعَلْيهم َوَسلََّم يَ ْعَمُل يفم بَ ْيتمهم قَاَلْت  يُط ثَ ْوبَُه َوخَيْصم َكاَن خيَم
سائه صلى هللا عليه وسلم ، فعن عائشة قالت :  ... ومن كسبه لقلوب املدعوين ما كان يفعله مع ن

كنت أشرب وأان حائض مث أانوله النيب صلى هللا عليه و سلم فيضع فاه على موضع يف وكنت أتعرق 
وأي لطافة بعد هذه  سلم فيضع فاه على موضع يِف ...مث أانوله النيب صلى هللا عليه و العرق وأان حائض 

إن كسب القلب فقد استسلمت اجلوارح كلها وانقادت ، فالقلوب اللطافة ، فهكذا تكسب القلوب ، و 
أمرها عظيم ، فال ينبغي إمهاهلا ، وإننا لنشكو إىل هللا تعاىل يف هذا الزمان من بعض الدعاة ينفرون وال 
جيمعون ، ويسيئون وال حيسنون ، فال ترى الواحد منهم إال ساع يف اإلضرار ابلغري ، وهؤالء يف احلقيقة 

ده ، فال بدعاة وإن ظهروا بصورة الدعاة ، ومنهم من أتىب عليه هيبته أن يتصرف مبا خيل هبا عن ليسوا
تراه مبتسما وال ّمازحا، اتهلل إهنا اهليبة الكاذبة والتعامل اململ ، فما الذي يرجوه هؤالء من الناس ؟ هل 

ة ، وترى البعض منهم قد سخر يرجون استجابة أو حمبة أو قبوال ؟ ال أدري كيف ينظر هؤالء إىل الدعو 
جهده وقلمه ووقته يف تتبع األشرطة ِبثا وتنقيبا عن األخطاء ، أي عن أخطاء بعض الدعاة اآلخرين 
لعله أن يظفر منها بشيء ، فيعلنها أمام العامة ، وأن فالان عنده كيت وكيت من األخطاء ، فال تراه 

لل ، وهذا حاله كالذابب ال يقع إال على كل قبيح ، ال واعظا وال مذكرا ، بل انقدا منقبا عن الزلل واخل
وهللا ما هكذا تكون الدعوة ، وما على هذا رابان ديننا ، ومن صور كسب النيب صلى هللا عليه وسلم 
لقلوب املدعوين املمازحة الصادقة اهلادفة املوزونة ، فاملزاح أمر حتبه القلوب وتعشقه النفوس ، ولكن ال 

راا بد وأن يكون موز  ْن أَْهلم اْلَبادميَةم َكاَن امْسُُه زَاهم وان ، فروى أمحد َعْن اَثبمٍت اْلبُ َناينمِم َعْن أََنٍس َأنَّ َرُجالا مم
زُُه َرُسوُل اَّللَّم َصلَّ  ْن اْلَبادميَةم فَ ُيَجهِم ِم َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهم َوَسلََّم اهْلَدميََّة مم ْيهم َوَسلََّم إمَذا أَرَاَد ى اَّللَُّ َعلَ َكاَن يُ ْهدمي لملنَّيبم

ُّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهم َوَسلََّم  ُروهُ " َأْن خَيْرَُج فَ َقاَل النَّيبم راا اَبدميَ تُ َنا َوحَنُْن َحاضم ُّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهم  " إمنَّ زَاهم وََكاَن النَّيبم
 ُّ ا فََأاَتُه النَّيبم يما بُُّه وََكاَن َرُجالا َدمم هم َوَسلََّم حيُم ْن َخْلفم ا َوُهَو يَبميُع َمَتاَعُه فَاْحَتَضَنُه مم  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهم َوَسلََّم يَ ْوما

َّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهم َوَسلَّ  ْلِنم َمْن َهَذا فَاْلتَ َفَت فَ َعَرَف النَّيبم رُُه فَ َقاَل الرَُّجُل أَْرسم َم َفَجَعَل اَل أَيُْلو َما َوُهَو اَل يُ ْبصم
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ُّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهم أَْلصَ  نَي َعَرَفُه َوَجَعَل النَّيبم ِم َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهم َوَسلََّم حم َمْن " َوَسلََّم يَ ُقوُل  َق َظْهَرُه بمَصْدرم النَّيبم
ُّ صَ  " َيْشرَتمي اْلَعْبدَ  ا فَ َقاَل النَّيبم دا ُ َعَلْيهم َوَسلََّم فَ َقاَل اَي َرُسوَل اَّللَّم إمذاا َواَّللَّم جتَمُدينم َكاسم َلكمْن عمْنَد اَّللَّم " لَّى اَّللَّ

ٍد أَْو قَاَل َلكمْن  أن رجالا  يد ، عن أنس بن مالكوعن مح (1) "عمْنَد اَّللَّم أَْنَت َغاٍل ...َلْسَت بمَكاسم
 لد الناقة "، فقال : اي رسول هللاو وآله وسلم فقال " إين حاملك على استحمل رسول هللا صلى هللا عليه 
وعن  (2)" وهل تلد اإلبل إال النوق "ل هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ، ما أصنع بولد الناقة ؟ فقال رسو 

 إين ال أقول إال حقاا  "قال : قالوا : اي رسول هللا ، إنك تداعبنا . قال هريرة سعيد املقربي ، عن أيب 
قال : إن كان رسول هللا  ليخالطنا حىت ، فعن أنس غار انلوا من مزاحه نصيب واهتمامبل حىت الص (3)"

وعن النعمان بن بشري قال : استأذن أبو بكر  (4)يقول ألخ يل صغري " اي أاب عمري ، ما فعل النغري "
على النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ، فسمع صوت عائشة عالياا ، فلما دخل تناوهلا ليلطمها وقال : 

فجعل النيب صلى هللا عليه وآله وسلم  هللا عليه وآله وسلم ول هللا صلىأراك ترفعني صوتك على رس
كيف رأيتِن   " حيجزه ، وخرج أبو بكر مغضباا ، فقال النيب صلى هللا عليه وآله وسلم حني خرج أبو بكر 

قال : فمكث أبو بكر أايماا مث استأذن على رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم  "أنقذتك من الرجل ؟
كما أدخلتماين يف حربكما . فقال النيب    ، فقال هلما : أدخالين يف سلمكماصطلحا فوجدمها قد ا

زُوجكم ، ذلك البياُض يف عينيه " وقال مرة المرأة  (1)" قد فعلنا ، قد فعلنا "صلى هللا عليه وآله وسلم 
إنه  " مرأة عمجوزوقال ال (2)" وهل من عني إال وفيها بياض ؟ "قالت : َعْقَرى ، ومىت رأيَته ؟ قال  " ؟

إمانَّ  أما تقرئني القرآن  "فقال هلا ما هلنَّ ؟ وكانت تقرأ القرآَن فقالت : و  "ال يدخُل اجلنَة عجوز 
                                                 

( ، ومن طريقه أخرجه الرتمذي يف "الشمائل" 19688( واحلديث يف "مصنف عبد الرزاق" )81264إسناده صحيح على شرط الشيخني , أخرجه اإلمام أمحد رقم ) (1)
 . 6/169( ، والبيهقي 5790كشف األستار( ، وابن حبان )  -2735( ، والبزار )3456( ، وأبو يعلي )239)

( ، ويف "الشمائل " 1991( ، والرتمذي يف "السنن " )4998د )( ، وأبو داو 268البخاري يف "األدب " ) ( وأخرجه13817رقم )إسناده صحيح , أخرجه أمحد  (2)
 ( وغريهم .238)

( يف الرب والصلة ، ابب ما جاء يف املزاح , وقال: هذا حديث 1991( والرتمذي رقم )265« )األدب املفرد»( و البخاري يف 2/340)أخرجه أمحد  إسناده حسن ، (3)
 . حسن

 . (4969( يف األدب ، وأبو داود رقم )2150يف األدب ، ومسلم رقم ) 436 / 10حديث صحيح , أخرجه البخاري  (4)
( يف األدب ، ابب ما جاء يف املزاح , من حديث يونس بن أيب إسحاق عن أيب إسحاق السبيعي عن العيزار بن حريث 4999رقم )رواه أبو داود  (1)

 . ائي يف الكربى( والنس4/271عن النعمان رضي هللا عنه ، وإسناده حسن , و أمحد )
[ فقال :" حديث زيد بن أسلم يف قوله المرأة يقال هلا أم أمين قالت : 2921رقم /2/796احلديث ذكره العراقي يف ختريج أحاديث االحياء "املغِن عن محل األسفار"] (2)

 ملزاح " ورواه ابن أيب الدنيا من حديث عبدة بن سهم الفهري مع اختالفبن بكار يف كتاب " الفكاهة واا الزبري إن زوجي يدعوك : " أهو الذي بعينه بياض ..." احلديث .
 .ا.ه .
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نيم  ُعُرابا أَتْ َراابا ،  َفَجَعْلَناُهنَّ أَْبَكاراا،  أَنَشْأاَنُهنَّ إمنَشاء َْصَحابم اْلَيمم وجاءه شاب مفعم ِبب الزان   "(3) ألِم
حدثه ووضع يده على صدره حىت انقلبت املوازين ، وصار الزان أبغض شيء إىل هذا الشاب ،  ، فما إن

وأبي  -:إهنا القلوب ، فاملوفق من وفقه هللا تعاىل لكسب القلوب ، والصور كثرية جدا ، فإن قلت 
فإن أعظم من كسب   بد من قراءة السرية قراءة أتملأوال ، ال -:شيء نكسب القلوب ؟ فأقول 

لقلوب هو حممد صلى هللا عليه وسلم ، فقراءة سرية قراءة أتمل وتدبر ّما يطلع الداعية على هذا األمر ا
أعظم ما كسبت به القلوب هو حسن األخالق ، فحسن األخالق له الدور الكبري يف  -:، مث أقول 

جدت أن الذي حتقيق هذا ، فإنك لو أتملت معي مجال من الصور اليت ذكرهتا لك يف هذه القاعدة لو 
جيمعها كلها هو حسن اخللق ، فالعفو والصفح عن املخطئني ّما يكسب القلوب ، واملشاورة يف األمر 
ّما حيقق هذا ، واملمازحة الربيئة اهلادفة الصادقة املوزونة ّما حيقق هذا اهلدف أيضا ، والدخول مع الناس 

ونفع هلم وإظهار احملبة هلم ابلقول والفعل ، ومشاركتهم يف أفراحهم وأتراحهم ّما حيقق هذا ، والدعاء 
كل هذه األمور ّما يكسب هبا   واملال وإظهار الشفقة والنصح هلمالناس ابملقدور عليه من العلم واجلاه 

واإلخالص له ، وحسن عبادته واإلقبال  من ذلك كله الصدق مع هللا تعاىل وأعظم عية قلوب الناسالدا
تعاىل ابلصدق والتعبد واإلخالص أقبل هللا تعاىل بقلوب الناس عليه ، فإن  عليه ، فإن من أقبل على هللا
يقلبها كيف شاء ، كما يف احلديث ، عني من أصابع الرمحن كقلب واحد قلوب بِن آدم كلها بني أصب

فمن أحبه هللا تعاىل فقد أحبه كل شيء ، ومن أبغضه هللا تعاىل فقد أبغضه كل شيء ، ففي احلديث 
إمذا أَحبَّ هللُا العبَد اندى جربيَل : إمنَّ هللَا حيبُّ فالان " نَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قال الصحيح أَ 

، مث يُوَضع له الَقبول يف األرضم  بُّه أهُل السماءم بُّوه ، فُيحم ويف رواية مسلم قال :  . أخرجه البخاري." فَأحم
بَّه إمنَّ هللَا إم "  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذا أحبَّ عبدا دعا جربيَل ، فقال: إمين أحبُّ فالان فأحم

بُّوه ، فيحبُّه أهل السماء ،  بُّه جربيُل، مث ينادي يف السماءم ، فيقول : إمنَّ هللَا حيبُّ فالان فأحم ، قال : فُيحم
إمين أُْبغمُض فالان  مث يوَضُع له اَلقُبوُل يف األرض ، َوإمذا أَبغض عبدا دعا جربيَل عليه السالم ، فيقول :

فَأَْبغمْضه، قال: فَ يُ ْبغمُضه جربيُل ، مث ينادي يف أهل السماء : إمنَّ هللَا يُ ْبغمُض فالان فأَبغضوه ، مث ُتوَضُع له 

                                                 
حياء "  وأسنده ابن اجلوزي يف رواه الرتمذي يف " الشمائل " ابب ما جاء يف صفة مزاح النيب صلى هللا عليه وسلم من حديث احلسن مرسالا . قال العراقي يف " ختريج األ (3)

 ند ضعيف ، ورواه البيهقي أيضاا من حديث عائشة ، وكذا الطرباين يف " األوسط " ." الوفاء " من حديث أنس بس
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وابجلملة فاألمر حيتاج إىل احللم والرفق والصرب وكثرة الدعاء وقوة التضرع إىل هللا  (1)" البغضاُء يف األرض
اىل هو املوفق واهلادي إىل سواء السبيل وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم . وصلى تعاىل ، وهللا تع

 هللا على نبينا حممد وآله وصحبه .
 . حتديث الناس على قدر أفهامهم حزام أمان من الفهم املغلوط -:القاعدة الرابعة والعشرون 

خيتلفون يف الفروق الفردية ، فليس كل أحد إن العقول متفاوتة ، واألفهام خمتلفة ، والناس   -:أقول 
ينفع معه ما ينفع مع اآلخر ، بل ال بد وأن يكون الداعية ذا دراية اتمة أو شبه اتمة بعقلية املدعو 

فالتفكري خيتلف ، والنفوس ال يسرب غورها إال هللا تعاىل ، فالداعية املوفق ال بد وفهمه وجودة إدراكه ، 
ا األمر ، فكم من الفساد الذي حصل بسبب اإلخالل هبذا األمر ، فال وأن يكون على حيطة من هذ

جيوز للداعية أن حيدث قوما ِبديث ال حتتمله عقوهلم ، ألنه بذلك سيفتنهم ، فعن أيب الطفيل عامر بن 
( وعن عبد هللا بن  واثلة قال مسعت علياًّ يقول )حدثوا الناس مبا يعرفون أحتبون أن يكذب هللا ورسوله

. َأخرجه (ما أنَت مبَُحدِمث قوما حديثا ال تَبُلُغه عُقوهلم إمال كان لبعضهم فمْتنة)ود رضي هللا عنه قال مسع
مسلم يف مقدِممة كتابه .قال الشيخ صاحل الفوزان حفظه هللا تعاىل ووفقه لكل خري ) أي ال يُلقى على  

شوِمش عليهم، وإمنا يُلقى على الناس ما كل الناس بعض املسائل اليت فيها أمور خَيفى عليهم معناها، أو ت
واملتفقهني  سائل، فهذه تلقى على طلبة العلميفهمونه، ويستفيدون منه، أما نوادر املسائل، وخواص امل

ويزنون،  تكون أمام ُعصاة يشربون اخلمور ااحلكمة ووضع الشيء يف موضعه، ملاملتمكِمنني، وهذا من 
 قريب جميب، هللا سبحانه وتعاىل يغفر ويسمح، فيزيدون يف ويسرقون، وتقول: هللا غفور رحيم، هللا

 لزانة ابلعذاب وتوِعد على السرقةالشرور، لكن حني تقول هلم: اتقوا هللا، هللا سبحانه وتعاىل توِعد ا
كني  وعلى املعاصي ابلعذاب الشديد، فتذكر هلم نصوص الوعيد، من أجل التوبة، ولو أتيت عند متمسِم

 داا، فأنت تذكر هلم آايت التيسريهلم آايت الوعيد، فهذا رمبا يزيدهم وسواساا، أو تشدِ وطيبني فذكرت 
وأحاديث التيسري، والتسهيل، والرمحة، الفرج، إىل غري ذلك، من أجل أن ال يزيدوا ويشتدوا ويغلوا، فكل 

حد سواء، كل  مقام له مقال، وتوضع األمور يف مواضعها، هذا هو امليزان الصحيح، والناس ليسوا على
خياطب مبا يستفيد منه وال يتضرر به، فال أتيت ِبايت الوعد والرجاء عند املتساهلني، وال أتيت ِبايت 

                                                 
 ( يف الرب والصلة 2637مسلم رقم )يف التوحيد ، ابب كالم الرب مع جربيل ونداء هللا املالئكة ، ويف األدب ، ابب املقة يف هللا تعاىل , و  387/  13رواه البخاري  (1)

 .( يف التفسري3160يف الشعر ، ابب ما جاء يف املتحابني يف هللا ، والرتمذي رقم ) 953/  2به إىل عباده ، واملوطأ ابب إذا أحب هللا عبداا حب
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 ه املناسب، هكذا يكون طالب العلمالوعيد عند املتشدِدين، بل تكون كالطبيب تضع الدواء يف موضع
وهلم، من املسائل العلمية، فال تُلقى على إذا كانت هناك أمور غامضة، ال يعرفها العوام، وال تتسع هلا عق

"ما أنت  ستوعبوهنا، وهلذا يقول ابن مسعودالعوام، وإمنا تُلقى على طلبة العلم، وعلى الناس الذين ي
"حدثوا الناس مبا  ضهم فتنة" وقال علي رضي هللا عنهمبحدث قوماا ِبديث ال تبلغه عقوهلم إالَّ كان لبع

فاحلاصل؛ أن طالب العلم والواعظ واملعلم جيب عليه أن يراعي   ورسوله"ريدون أن يكذب هللايعرفون أت
أحوال احلاضرين وأحوال الناس، ويعطيهم ما حيتاجون إليه من املسائل، وال يُلقى عليهم املسائل الغريبة 

رفها إالَّ اليت مل يتوصلوا إليها، فلو أتيت عند طلبة علم مبتدئني، فال تلق عليهم غرائب املسائل اليت ال يع
الراسخون يف العلم، بل تعلمهم مبادئ مبسطة سهلة يتدِرجون هبا شيئاا فشيئاا، ال تطلب من طالب 
نه "األربعني النووية"  مبتدئ أن يقرأ يف "صحيح البخاري"، ألنه مل يصل إىل هذا احلد لكن َلقِم

بتدئ بعلم العربية، ال أتمره واألحاديث القريبة، وشروط الصالة، وأحكام الطهارة، إىل آخره، وإنسان م
بقراءة كتاب سيبويه؟، لكن أتمره بقراءة "األجرُّوميَّة"، ومسائل مبسطة، يدخل هبا على اللغة العربية 
والنحو، شيئاا فشيئاا، ولذلك ألف العلماء املختصرات واملتوسطات واملطِوالت، من أجل إن طالب العلم 

وقد بوب  -:ل شيء له شيء، وكل مقام له مقال ( قلت ميشي مراحل، شيئاا فشيئاا، احلاصل: أن ك
ابب من ترك بعض االختيار خمافة أن يقصر  ) على ذلك البخاري يف الصحيح يف كتاب العلم بقوله

 مجال من األحاديث الواردة يف هذا( مث ذكر رمحه هللا تعاىل فهم بعض الناس عنه فيقعوا يف أشد منه 
 رد ، واألفهام املغلوطة الفاسدة وهلم من األسباب املوجبة للتكذيب والفتحديث الناس مبا ال حتتمله عق

فيه  فيحدث كل أحد حسب مقدرته وفهمه وعقله ، قال يف تيسري العزيز احلميد على أثر ابن مسعود )
ما حدثت ) دليل على أن املتشابه ال ينبغي أن يذكر عند العامة ( وعن هشام بن عروة عن أبيه قال

( وقال الشاطيب رمحه هللا تعاىل )ومن ذلك من العلم قط مل يبلغه علمه إال كان ضالالا عليه يءأحداا بش
التحدث مع العوام مبا ال تفهمه وال تعقل معناه ، فإنه من ابب وضع احلكمة غري موضعها ، فسامعها 

 العمل إما أن يفهمها على غري وجهها   وهو الغالب   وهو فتنة تؤدي إىل التكذيب ابحلق ، وإىل
ابلباطل . وإما ال يفهم منها شيئاا وهو أسلم ، ولكن احملدث مل يعط احلكمة حقها من الصون ، بل 
صار التحدث هبا كالعابث بنعمة هللا .مث إن ألقاها ملن ال يعقلها يف معرض االنتفاع بعد تعقلها كان من 

د حديثاا عن النيب صلى هللا عليه ابب التكليف مبا ال يطاق . وقد جاء النهي عن ذلك . فخرج أبو داو 
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أو  -قالوا : وهي صعاب املسائل أو شرار املسائل ، ويف الرتمذي  (1)أنه هنى عن الغلوطات " وسلم "
أن رجالا أتى النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا ! أتيتك لتعلمِن من غرائب العلم   - غريه

: قال "هل عرفت الرب ؟ "قال : وما رأس العلم ؟ قال  "لعلم ؟ما صنعت يف رأس ا "فقال عليه السالم 
اذهب " ل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ما شاء هللا ، فقا "فما صنعت يف حقه ؟ "نعم .قال 

وهذا املعىن هو مقتضى احلكمة ، ال تعلم  (2)فأحكم ما هنالك مث تعال أعلمك من غرائب العلم"
األصول ، وإال دخلت الفتنة ، وقد قالوا يف العامل الرابين : إنه الذي يريب بصغار عد إحكام بالغرائب إال 

العلم قبل كباره .وهذه اجلملة شاهدها يف احلديث الصحيح مشهور . وقد ترجم على ذلك البخاري 
فقال ) ابب من خص ابلعلم قوماا دون قوم كراهية أن ال يفهموا ( مث أسند عن علي بن أيب طالب 

حتبون أن يكذب هللا ورسوله ؟ مث ذكر حديث معاذ أ عنه أنه قال : حدثوا الناس مبا يعرفون ، رضي هللا
الذي أخرب به عند موته أتثيما ، وإمنا مل يذكره إال عند موته ألن النيب صلى هللا عليه وسلم مل أيذن له يف 

مسلم عن ابن مسعود رضي هللا  ذلك ملا خشي من تنزيله غري منزلته ، وعلمه معاذاا ألنه من أهله .ويف
وذلك )قال ابن وهب  (ما أنت مبحدث قوماا حديثاا ال تبلغه عقوهلم إال كان لبعضهم فتنة  )عنه قال 

إن عليك ) عن كثري بن مرة احلضرمي أنه قال وخرج شعبة( غري أتويله وحيملوه على غري وجههأن يتأولوه 
حتدث ابلعلم غري أهله فتجهل ، وال متنع العلم أهله  يف عملك حقاا كما أن عليك يف مالك حقاا ، ال

وقد ( دث ابلباطل عند احلكماء فيمقتوك فتأمث ، وال حتدث ابحلكمة عند السفهاء فيكذبوك ، وال حت
وإمنا نبهنا عليه ألن كثرياا ّمن ال  ,ذكر العلماء هذا املعىن يف كتبهم وبسطوه بسطاا شافياا واحلمد هلل 

وضع يزل فيه فيحدث الناس مبا ال تبلغه عقوهلم ، وهو على خالف الشرع ، وما كان يقدر قدر هذا امل
عن مثل هذه  )ورمبا أتوقف أبو داود يف رسالته إىل أهل مكة وقال اإلمام ,عليه سلف هذه األمة 

ألنه ضرر على العامة هلم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب احلديث،  )يعِن: إبراز العلل(
ْن َرُسولم اَّللَّم أل ْظُت مم ن علم العامة يقصر عن ذلك ( ويف احلديث عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال )َحفم

                                                 
فقيه ( ، واخلطيب يف "ال303إسناده ضعيف جلهالة عبد هللا بن سعد: وهو ابن فروة الَبجلي موالهم وقال الساجي: ضعَّفه أهل الشام , أخرجه البيهقي يف "املدخل" ) (1)

 واملتفقه" .
ذكره العراقي يف ختريج أحاديث اإلحياء "املغِن  عبد هللا بن اْلمسور ُمْرسال َوُهَو َضعميف جدا. حديثعبد اْلرب من  وابننعيم يفم كتاب الرايضة هَلما،  وأبو ابن السِن رواه (2)

 . عن محل األسفار"
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َع هَ   َذا اْلبُ ْلُعوُم ( وقد هنى النيبَصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهم َوَسلََّم ومَعاَءْينم فََأمَّا َأَحُدمُهَا فَ بَ ثَ ثْ ُتُه َوأَمَّا اآْلَخُر فَ َلْو بَ ثَ ثْ ُتُه ُقطم
ال  هصلى هللا عليه معاذا عن التحديث مبا حدثه به من أن من قام ِبق هللا تعاىل من حتقيق التوحيد فإن

من لقيت وراء هذا  هريرة أيضا عن التحديث بقوله "يعذبه ، خوفا من اتكال الناس عليها ، وهنى أاب
يف صحيح مسلم ، وذلك بعد  " واحلديث مستيقنا هبا قلبه فبشره ابجلنةاحلائط يشهد إال إله إال هللا

مراجعة عمر له ، وقوله ) اي رسول ، فإين أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون ( وقد ترك النيب 
صلى هللا عليه وسلم قتل بعض املنافقني خمافة أن ال حتتمل عقول بعض الضعفاء ذلك فيتحدثون أن 

كعبة وبناءها على قواعد إبراهيم خوفا من أن حممدا يقتل أصحابه ،وترك عليه الصالة والسالم هدم ال
فلو   القبلة اليت أيمر الناس ابلتوجه هلا ، معاول اهلدم بدأت يف هدم بعض ضعفاء الفهم يتحدثون أنه 

وعن احلسن أنه أنكر حتديث أنس واألدلة كثرية على هذه القاعدة ، كانت قبلة صحيحة ملا هدمها ،
 وسيلة إىل ما كان يعتمده من املبالغة يف سفك الدماء بتأويله الواهي للحجاج بقصة العرنيني ألنه اختذها

، وقد كان اإلمام أمحد رمحه هللا تعاىل يكره كثرة احلديث يف أمر الفتنة ابألحاديث اليت ظاهرها اخلروج 
تفريعا على فوعليه  لى من حيدث الناس بغرائب العلم .على األمري ، وثبت إبمجاع السلف اإلنكار ع

إن كان عقل السائل ال حيتمل اجلواب ، ال جيوز لك إجابته ، أو حاول أن  -:نقول ه القاعدة هذ
 ما يتفق مع مفهمه ومدركات عقله . تعطيه من اجلواب

وإن من أسوأ األخطاء املنهجية والرتبوية معاا ، تدريس احلروب ) تفريعا عليها أيضا قال بعض العلماءو 
يصاحب ذلك من تشويه يف العرض  ابة لتالميذ املدارس ، مع ما واخلالفات اليت وقعت بني الصح

حقهم على األمة ، حيث ينشأ عن ذلك تعارض تالميذ مبنزلة الصحابة و فضلهم و تقصري يف تعريف الو 
يف أذهاهنم بني الصورة الفطرية اليت تصوروها عن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، و ما ينبغي 

االستقامة ، و بني الصورة اليت تلقوها من املدرسة ، فال يستطيعون معرفة احلق من  أن يكونوا عليه من
ذلك وال يستوعبونه نظراا لصغر سنهم ، و لقلة ثقافتهم ، حىت لو حاولت أن توضح هلم الصورة 

 (  الصحيحة فإهنم ال يكادون يقتنعون ألن الشبهة اليت أثريت قد انقدحت يف أذهاهنم
وانتبهوا هلذا أن مسائل الصفات ال يبحث )رمحه هللا تعاىل تفريعا على هذه القاعدة  وقال الشيخ حممد

  (حدثوا الناس مبا يعرفون أتريدون أن يكذب هللا ورسوله)فيها عند العامة ،كما قال علي بن أيب طالب 
يت العامي مثالا أت (إنك لن حتدث قوماا حديثاا ال تبلغه عقوهلم إال كان لبعضهم فتنة  )وقال ابن مسعود 
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يعِن  ،سوف أيخذ ابلتمثيل على طول تريد تتحدث عن شيء من الصفات وال سيما الصفات اخلربية ،
وهز يده عند العامي أرى  "يقبض السماوات بيمينه ويهزها  "ملا قال الرسول  حىت مبا وردت به السنة ،

 يد هللا عز وجل مثل يد اإلنسانن ألن العامي ماذا يتصور ؟ على طول يريد أن يتصور أ أال تفعل ،
( ورحم مع أن املصلحة سوف تتحقق بدون هذا فاملسائل اليت خيشى منها مفسدة أكرب من املصلحة ،

ن له مبيزان فهمه حىت تسلم منه هللا الغزايل إذ قال يف إحياء علوم الدين )كمل لكل عبد مبعيار عقله ، وز 
 . يار(وينتفع بك ، وإال وقع اإلنكار لتفاوت املع

ونقول أيضا تفريعا على هذه القاعدة إنه ليس من احلكمة الدعوية بث أخطاء احلاكم أمام العامة ، ألن 
الناس أمر  دامة ، فإن نشر أخطا احلكام أمامالناس ال جينون منها يف األعم األغلب إال الويل والثبور والن

ية ، فإنه ال خري وال مصلحة يف إيغاظ ال خري فيه ، بل الواجب على العلماء مناصحتهم سرا ال عالن
قلوب العامة على احلكام ، وعلى ذلك وردت األدلة احملذرة من اخلروج على احلكام ، واآلمرة بنصحهم 

 سرا ال عالنية .
إنه ليس من احلكمة الدعوية إقحام صغار الطلبة يف كبار األسفار وعويص املسائل اليت  -:ونقول أيضا 

بل العامل الرابين هو من يريب الناس بصغار العلم قبل كباره ، وكم من طالب دخل  ال حتتملها عقوهلم ،
 يف كبار املسائل قبل التمرن على صغارها فصارت له فتنة وأدت به إىل االنقطاع .

العامة ، ألن عقوهلم ال حتتمل  ملقد حذر أهل العلم رمحهم هللا تعاىل من بث الشبه أما -:ونقول أيضا 
، فالشبه ختطف القلوب  ، ال سيما يف أبواب االعتقاد ، فاحلذر احلذر من هذا األمرعرض الشبه 

والعقول وحتري األلباب ، ورمبا يفهم العامة الشبهة وال يفهمون اجلواب فينتج ذلك هلم االعتقادات 
عا هلدي الفاسدة ، ولذلك فأان ّمن ال يرى عرض املناظرات أمام املأل يف بعض القنوات الفضائية ، اتبا

سلف األمة يف هذه املسألة ، ال سيما وأن بعض املناظرين الذين ينافحون عن احلق قد يكون ضعيفا يف 
ن لنا من األمر شيء ما رضينا االعلم الشرعي ، فيهزم ، فتنسب هزميته إىل هزمية أهل السنة ، ولو ك

كون فيها مصلحة ، ولكن املفاسد نه قد يأمع  بعرضها أمام العامة ، ولكن هلل األمر من قبل ومن بعد ،
اليت حتتف هبا أكرب وأعظم ، واملتقرر يف القواعد أن درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل ، وأن الشريعة 
جاءت بتحصيل خري اخلريين ، ودفع أعظم الفسادين ، وأنت خبري أبن من جيلس أمام تلك الشاشات 

 ل أغلب من جيلس أمامها هم العامةمن الباطل ، بليس ابلضرورة أن يكون عاملا يعرف ومييز احلق 
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ولكن  ليت ما كنا نسمع فيها كبري نقاشيف املسلمات العلمية ا حولذلك كثر الكالم يف مسائل الدين وقد 
اآلن صار العامة يتكلمون يف املسائل الكبار واليت ال يكون الكالم فيها إال ألهل العلم الراسخني ، كله 

 ليس ابألمر الذي حيسن أما العامةفعرض املناظرات اليت تعرض هنا وهناك ، بسبب تلك املناظرات 
 ولكن ال حياة ملن تنادي ، وهللا املستعان .

لقد منا إىل علمي أن بعض طلبة العلم قد مجعوا بعض األخطاء على بعض العلماء  -:ونقول أيضا 
، ورمبا قالوها يف بعض املدارس املتوسطة املعاصرين مث بدؤوا يبثوهنا هنا وهناك على طالب العلم الصغار 

وهذا جمانب للمصلحة واحلكمة ، وليس هو من الدعوة يف صدر وال ورد ، بل هو من  أو الثانوية ،
الفضيحة والتشهري الذي ال جيوز ، فأي مصلحة وأي حكمة ابهلل عليك يف أن يتعرف هؤالء الطالب 

 عقيدة والدين ، فهذا الفعل مذموممهمات أمور ال الصغار على هذه األخطاء ، وهم أصال قد جيهلون
والذي خرج خمرج النصح  وال نراه يصدر من أصحاب العقول الكاملة ، ولكنه احلسد واحلقد الدفني ،

والتوجيه والتحذير ، فهو إفساد يف صورة إصالح ، فإن كانت هناك أخطاء حمققة فليس هذا من العلم 
، بل ال بد من مراعاة املصاحل العامة ، وأان أرى أن جتنيب الطالب  الذي يقال عند اجلميع كيفما اتفق

واملهم أيها األحبة أنه ليس كل ما  هذه األمور هو احلكمة وعني املصلحة ، وهللا املستعان ،املبتدئني 
سد مطلوب يف مثل هذه األمور ، وهللا أعلم ايعلم يقال ، ولكل مقام مقال ، ومراعاة املصاحل واملف

 تسليما كثريا .  مى نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلهللا علوصلى 
لتأليف والتعليم ترك ما يسوغ تركه من األمور املندوبة من ابب ا -:القاعدة اخلامسة والعشرون 

 . هناك حممود شرعا
اجلواب على هذا  -:ما احلاالت اليت يكون ترك املندوب حممودا ؟ فأقول  :لو سألت وقلت  -:أقول 

  -: يكون ترك املندوب أفضل يف احلاالت اآلتية: ل أن يقالالسؤا
: إذا كان يقصد برتكه أتليف القلوب، وهو ما متليه هذه القاعدة ، فإذا كان ترك املندوب يوجب األوىل

آتلف القلوب وعدم اختالفها واحتاد الصف فإنه يرتك، ألن مصلحة أتليف القلوب وبقاء األخوة أهم 
تيان هبذا املندوب، قال أبو العباس ابن تيمية رمحه هللا تعاىل )ويستحب للرجل أن من مراعاة مصلحة اإل

يقصد إىل أتليف القلوب برتك هذه املستحبات ألن مصلحة التأليف يف الدين أعظم من مصلحة فعل 
 هذا(ا.ه . أي املندوب، وقال أبو العباس أيضاا )ومعلوم أن ائتالف األمة أعظم يف الدين من بعض هذه
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املستحبات فلو تركها املرء الئتالف القلوب كان ذلك حسناا وذلك أفضل إذا كان مصلحة ائتالف 
القلوب أعلى من مصلحة ذلك املستحب(ا.ه . قلت: ودليل ذلك أن املتقرر شرعاا أنه إذا تعارض 

 متحابةف القلوب وبقائها متآلفةا مصلحتان روعي أعالمها بتفويت أدانمها، فإذا تعارضت مصلحة أتلي
مع مصلحة فعل مندوب معني، ِبيث يؤدي فعل إحدامها إىل تفويت األخرى فإننا نقدم املصلحة العليا 
بتفويت املصلحة الدنيا، فأي املصلحتني أهم وأكرب يف نظرك ؟ ال شك أن مصلحة التأليف أوىل 

ى بقاء القلوب ت كل احلرص علابملراعاة وأحرى ابلنظر وأجدر ابالهتمام السيما وأن الشريعة حرص
 إىل اختالف القلوب كما هو معلوم متآلفة متحابة ولذلك فإهنا قد قطعت مجيع الوسائل املفضية ةمتفق

ويدل عليه أيضاا أن النفع املتعدي إذا تعارض مع النفع القاصر، فإنه يقدم النفع املتعدي على النفع 
إنه حيصل آتلف القلوب واحتاد الكلمة القاصر، وفعل هذا املندوب نفعه قاصر على صاحبه وأما تركه ف

وائتالف األرواح وعدم تناكرها، وهذا نفع متعٍد، فإذا تعارض الفعل والرتك وكانت مصلحة الرتك أعظم 
يقدم على الفعل ألننا هبذا الرتك حنصل نفعاا متعدايا  -أي الرتك  -ألهنا ذات نفع متعٍد فال شك أنه 

تقرر يف القواعد أن املفضول قد يصري فاضالا والفاضل قد يصري وهذا واضح, ويدل عليه أيضاا أن امل
مفضوالا، وذلك ابقرتان املصلحة من عدمها، فأي طرف كانت فيه املصلحة فهو الفاضل، ويكون 

 أن فعل املندوب فيه مصلحة وال شكالطرف الذي فارقته املصلحة مفضوالا، إذا علمت هذا فاعلم 
ة فيها مصلحة أعظم وأكرب وأهم، فاملصلحة املقرتنة ابلرتك أعظم من ولكن تركه يف هذه احلال املعين

املصلحة املقرتنة ابلفعل فريجح الرتك على الفعل يف هذه احلالة، وهذا هو عني الفقه، أعِن مراعاة 
نعم والفروع كثرية ولكن أقتصر  -املصاحل واملفاسد, فإن قلت: فهال مثلت لذلك ليكون واضحاا، فأقول:

  -ا طلباا لالختصار فأقول:على بعضه
: إذا صليت بقوم من احلنفية أو صليت معهم ورأيت أن ترك رفع اليدين مع املواضع الثالثة يوجب منها

أتليف القلوب فاتركه، ونعِن ابملواضع الثالثة أي عند اهلوي للركوع وعند الرفع منه وبعد القيام من 
ن يف هذه املواضع وأما يف تكبرية اإلحرام فاملذاهب الركعتني، ذلك ألن مذهب األحناف عدم رفع اليدي

متفقة على الرفع يف هذا املوضع فإذا كان رفعك ليديك يف هذه املواضع يفضي إىل االختالف والتنازع 
والتنافر والطعن فيك أو عدم قبوهلم لتوجيهك ونصحك الذي أتيت من أجله فإن األفضل لك تركه يف 

مصلحة التأليف أوىل مراعاةا من جمرد مصلحة فعل هذا املندوب، السيما هذه احلالة املعينة ذلك ألن 
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وأن بعض األحناف فيه تعصب شديد ملذهبه، فكان املناسب واحلالة هذه أن يرتك هذا املندوب املعني 
يف هذه احلالة املعينة مراعاةا ملصلحة التأليف، وملا كنت يف بعض البالد اليت تعتمد مذاهب احلنفية 

م إماماا وكنت أرفع يدي يف هذه املواضع وملا فرغت من الصالة أردت أن أقوم للموعظة صليت هب
والتذكري ففوجئت أن إمام املسجد األصلي أخذ الالقط قبلي وتكلم مع اجلماعة بلغتهم اليت ال أفهمها 

دت أنه فلما فرغ خرج أكثر من يف املسجد إال نفراا يسرياا وملا سألت عن الذي قاله ذلك اإلمام وج
قال: إن هذا الرجل إمنا جاء ليعلمكم مذهباا غري مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة، حىت هو خرج من 

وحرموا منها من أجل أين فعلت املسجد فوقع االختالف وأسيء يب الظن ورفض أهل املسجد املوعظة 
ة، وقد قررها أبو العباس كان علي أن أتركها ملصلحة التأليف، ولكِن كنت قليل الفقه يف هذه املسأل  سنة

ابن تيمية أكمل تقرير ولكن جهلي هبا هو الذي أوقعِن يف مثل هذا األمر فانتبهوا رمحكم هللا تعاىل هلذه 
 املسألة وهللا يتوالان وإايكم. وهو أعلى وأعلم.

وتر، وصلى : قرر أبو العباس رمحه هللا تعاىل يف الفتاوى أن الفقيه إذا كان يرى سنية القنوت يف الومنها
بقوم ال يرون القنوت يف الوتر وطلبوا منه أن ال يقنت هبم فإن املشروع يف حقه ترك القنوت يف هذه 
احلالة املعينة، وعلة ذلك طلب أتليف القلوب واختاذ الكلمة وقطع أسباب الشقاق واخلالف املفضي إىل 

ملشروع تركه ألنه إذا تعارض التنازع والتحزب وذلك ألن املندوب إذا كان يف تركه حتصيل ذلك فا
مصلحتان روعي أعالمها بتفويت أدانمها، وألن الشريعة جاءت بتحصيل املصاحل وتكميلها وتعطيل 

 املفاسد وتقليلها وهللا أعلم.
: قرر أبو العباس يف الفتاوى أن السنة ترك اجلهر ابلبسملة لورود األدلة بذلك كحديث أنس يف ومنها

وأاب بكر وعمر كانوا يفتتحون الصالة ابحلمد هلل رب  هللا عليه وسلم صلىأن النيب «الصحيحني 
ال جيهرون  «ويف رواية  » ال يذكرون بسم هللا الرمحن الرحيم يف أول قراءة وال يف آخرها«وملسلم  »العاملني

فيه ولكنه قرر أيضاا أن اجلهر هبا إذا كان  »كانوا يسرون«والبن خزمية   » ببسم هللا الرمحن الرحيم
مصلحة أتليف القلوب فإن األفضل يف هذه احلالة املعينة أفضل، ومثال ذلك: إذا صلى اإلنسان بقوم 
من الشافعية فإنه من املناسب جداا اجلهر ابلبسملة ألن الشافعية يرون اجلهر هبا، وقد حدثِن من أثق به 

لصالة وقنتوا عليه وكادت تكون أنه صلى إماماا يف بعض الدول األفريقية ومل جيهر ابلبسملة فأعادوا ا
فتنة، فاجلهر ابلبسملة وإن كان فعالا مفضوالا إال أنه يف بعض األحوال يكون فاضالا وذلك إذا اقرتنت به 
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مصلحة التأليف، فإن مراعاة مصلحة التأليف أوىل من مراعاة فعل هذا املندوب، وهذا هو الذي ندرسه 
 حل واملفاسد وهللا أعلم.لطالبنا، أعِن احلرص على النظر يف املصا

: اجلهر ابلتأمني فال شك أن اجلهر ابلتأمني يف الصالة اجلهرية هو السنة ولكن إذا صليت بقوم ال ومنها
يرون اجلهر به وهو مذهب بعض احلنفية، أو صليت بينهم فإن من املصلحة ترك اجلهر ابلتأمني أتليفاا 

بعض الدعاة أنه صلى يف مسجد يف دولة ألبانيا وكان لقلوهبم وحتصيالا ألعلى املصلحتني، وقد حدثنا 
 أخوان الداعية هذا صوته ابلتأمنياملسجد كبرياا وعامراا ابملصلني فلما قال إمامهم )وال الضالني( رفع 

ويقول: وال يسمع يف املسجد إال أتميِن فقط فلما فرغوا من الصالة رماين القوم أببصارهم عن قوٍس 
فيما بينهم وبعضهم قام وهو ينفض يده يف وجهي منكراا ما فعلته، يقول: وإمنا  واحدة وبدءوا يتناجون

أتيت مذكراا وواعظاا فقلت: أنه من املناسب ترك التذكري يف هذه احلالة، وهذا الداعية جزاه هللا خرياا 
كن من وأجزل له األجر واملثوبة لو أنه فقه هذه املسألة وترك اجلهر ابلتأمني ملا حصل ما حصل ولتم

إن من أهم  -:وعظهم وإيصال صوت اخلري إليهم بقلوب مقبلة وإين هبذه املناسبة ألاندي وأبعلى صويت
املهمات أن يتعرف الداعية على املذهب املعتمد يف البالد اليت يريد الدعوة فيها، وهذا واجب املؤسسة 

حراجات اليت تكون سبباا اليت سينطلق منها، وذلك حىت أيخذ لألمر عدته وال يقع يف مثل هذه اإل
 وقد تقرر أن الدفع أيسر من الرفعإلفساد وتعطيل مقصوده الذي جاء من أجله وهذا من ابب الدفع 

 فدفع األمر قبل وقوعه أيسر من رفعه إذا وقع كما هو حمسوس وجمرب وهللا ربنا أعلى وأعلم.
 سنة راتبة ال ينبغي اإلخالل هبا أو أنهيستحب ترك املندوب أحياانا لئال يظن وجوبه ،  -:احلالة الثانية

فإذا ترتب على املداومة على املستحب إحلاقه ابلواجبات فالسنة تركه أحياانا حىت يتقرر يف القلوب أنه 
ليس بواجب، وهذا يف املندوابت اليت ليست براتبه، أما السنن الراتبة فإهنا ال ترتك، قال أبو العباس ابن 

ِبيث  -أي قراءة سورة السجدة يف فجر يوم اجلمعة -ال ينبغي املداومة عليها تيمية رمحه هللا تعاىل )
)ال جيوز أن  أحياانا لعدم وجوهبا( وقال أيضاا يتوهم اجلهال أهنا واجبة وأن اتركها مسيء بل ينبغي تركها 

ى هللا جتعل املستحبات مبنزلة الواجبات ِبيث ميتنع الرجل من تركها ويرى أنه قد خرج من دينه أو عص
ورسوله(ا.ه . وقال أيضاا )وقد يكون ترك املندوب أفضل إذا كان اجلهال يظنون أهنا سنة راتبة أو واجبة 
فترتك حىت يعرف الناس أهنا ليست براتبة السيما إذا داوم عليها الناس فينبغي تركها أحياانا فالفعل 

المه رمحه هللا تعاىل, وخالصة هذه الواحد يستحب فعله اترة ويرتك اترة أخرى ِبسب املصاحل(ا.ه . ك
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احلالة أن يقال: أما األمر الواجب فإنه ال يرتك مطلقاا، وأما السنة الراتبة فإهنا أيضاا ال ترتك، وأما النوافل 
اليت ليست براتبة فإهنا ترتك أحياانا إذا خيف من املداومة عليها ظن اآلخرين أبهنا تصف مصاف السنن 

ف مصاف الواجبات، وكذلك إذا تطرف إىل ذهنه هو نفسه أنه يتأمث برتكها الراتبة املؤكدة، أو تص
فاملستحب له ترك هذا الفعل أحياانا، وعلة ذلك سد ذريعة اعتقاد ما ليس بواجب واجباا، وسد ذريعة 
اعتقاد ما ليس بسنة راتبة أبنه سنة راتبة، وهذا مأخذ صحيح. وعلى ذلك فروع كثرية أذكر لك 

  -بعضها:
تكرار جتديد الوضوء، فإن تكراره سنة لكن إذا خيف من ظن اجلهال أن الوضوء لكل صالة بال  :منها

اجب ففي صحيح مسلم من حديث حدث من الواجبات فإنه يستحب تركه أحياانا لبيان أنه ليس بو 
صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء ومسح على خفيه فقال عمر: اي  صلى هللا عليه وسلمأن النيب  بريدة

 وهللا أعلم. (1)"عمداا صنعته اي عمر"سول هللا لقد صنعت اليوم شيئاا مل تكن تصنعه فقال ر 
: جلسة االسرتاحة، فإهنا وإن كانت سنة إال أهنا ليست من السنن الراتبة اليت حيافظ عليها دائماا ومنها

رأيت النيب «قال  نهرضي هللا عبل السنة أحياانا تركها، فإهنا مل ترد إال يف حديث مالك بن احلويرث 
رواه البخاري قال »يصلي فإذا كان يف وتٍر من صالته مل ينهض حىت يستوي جالساا  صلى هللا عليه وسلم

يف حديث أيب محيد ومالك بن  -أي جلسة االسرتاحة  -ابن القيم رمحه هللا تعاىل )وإمنا ذكرت 
صلى هللا عليه كل من وصف صالته   لذكرها فعلها دائماا  صلى هللا عليه وسلماحلويرث ولو كان هديه 

(ا.ه . مع أن أهل العلم اختلفوا يف سنيتها أصالا، لكن القول الصحيح هو أهنا سنة من سنن وسلم
الصالة ولكن ومع القول أبهنا من سنن الصالة إال أهنا ليست من السنن املؤكدة فحيث كان األمر  

ظن الظان أهنا من الواجبات أو يظن الظان أهنا كذلك فإن املستحب ترك هذه اجللسة أحياانا، حىت ال ي
 من السنن املؤكدة وهللا أعلم.

رحم هللا امرءاا صلى " صلى هللا عليه وسلم: حديث ابن عمر رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا ومنها
ل فهذه الركعات األربع من النفل املطلق الذي ليس براتب، وقد سئ .(1)حديث حسن" قبل العصر أربعاا 

                                                 
( يف الطهارة ، ابب الرجل يصلي الصلوات 172ب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد ، وأبو داود رقم )( يف الطهارة ، اب277رواه مسلم رقم )حديث صحيح ,   (1)

 يف الطهارة ، ابب الوضوء لكل صالة . 86/  1( يف الطهارة ، ابب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد ، والنسائي 61والرتمذي رقم ),  بوضوء واحد
( 2/117( يف الصالة ، ابب ما جاء يف األربع قبل العصر ، وأمحد )430الصالة ، ابب الصالة قبل العصر ، والرتمذي رقم ) ( يف1271رواه أبو داود رقم ) (1)

 ( وإسناده حسن5980)
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عنها أبو العباس ابن تيمية رمحه هللا تعاىل فأفىت أبن املستحب تركها أحياانا، وهذه هو الصحيح إن شاء 
هللا تعاىل ألن ما ليس بسنٍة راتبة سن تركه أحياانا، فاألفضل ترك هذه الركعات األربع أحياانا حىت ال 

  أعلم.تصف مصاف السنن الراتبة فضالا عن ظن اعتبارها من الواجبات وهللا
قبل املغرب  صلوا": التنفل قبل املغرب، فإنه سنة ولكن ليس من السنن الراتبة املؤكدة حلديث ومنها

ولكنها ليست من السنن الراتبة، فحيث   (2). ق عليهمتف"  ملن شاء" مث قال يف الثالثة  "صلوا قبل املغرب
فإنه يسن تركها أحياانا. واختاره شيخ  كان األمر كذلك فاملستحب تركها أحياانا ألن ما ليس بسنة راتبة

اإلسالم رمحه هللا تعاىل، وهذا الرتك يقصد به التفريق بني السنة الراتبة والنفل املطلق وهللا ربنا أعلى 
 وأعلم.
ملن "مث قال يف الثالثة   "بني كل أذانني صالة، بني كل أذانني صالة" : التنفل بني األذانني حلديث ومنها

والصالة بني األذانني نوع من التنفل املطلق وليس هو من السنن املؤكدة الراتبة اليت  . (1)همتفق علي "شاء
حيافظ عليها دائماا، وحيث كان األمر كذلك فاملستحب للعبد أن يرتكه أحياانا حىت مييز هبذا الرتك بينه 

أبو العباس رمحه هللا  وبني النفل الراتب وحىت ال يظن اجلهال أنه من الواجبات واختاره شيخ اإلسالم
 تعاىل وهللا أعلم.

اجللوس على العقبني بني السجدتني فإنه من سنن الصالة كما ثبت ذلك يف صحيح مسلم عن  ومنها:
ال «فقيل له: إان لنراه جفاء ابلرجل فقال  »تلك السنة«ابن عباس أنه ملا سئل عن ذلك أجاب بقوله 

ن هذه اهليئة بني السجدتني ليست من السنن الراتبة ولك» صلى هللا عليه وسلم  بل هو سنة نبيك
املؤكدة اليت ينبغي احملافظة عليها يف كل جلسة بني السجدتني وإمنا يفعلها أحياانا ويرتكها أحياانا، وهذا 
الرتك هلا أحياانا من السنن حىت ال تصف هذه السنة مصاف الواجبات وال تصف مصاف السنن املؤكدة 

 وهللا أعلم.
                                                 

احلديث عند مسلم هبذا اللفظ  يسول قبل املغرب ,( يف الصالة ، ابب الصالة 1281رواه أبو داود رقم ),  قبل املغربيف التطوع ، ابب الصالة  49/  3ورواه البخاري  (2)
( يف صالة املسافرين  ابب بني كل أذانني صالة ، عن عبد هللا بن 838وإن عزاه بعضهم إليه كالتربيزي يف " مشكاة املصابيح " ، وغريه ، وقد جاء يف رواية مسلم رقم )

ولكن ليس فيه ذكر صالة املغرب ، بل هو عام يف كل صالة   قاهلا ثالاثا ، قال يف الثالثةمغفل املزين بلفظ : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : بني كل أذانني صالة ، 
 . ويشمل املغرب

( يف صالة املسافرين ، ابب بني كل 838يف األذان ، ابب كم بني األذان واإلقامة ، وابب بني كل أذانني صالة ملن شاء ، ومسلم رقم ) 89و  88/  2رواه البخاري  (1)
 29/  2( يف الصالة ، ابب ما جاء يف الصالة قبل املغرب ، والنسائي 185( يف الصالة ، ابب الصالة قبل املغرب ، والرتمذي رقم )1283صالة , وأبو داود رقم )أذانني 

 . (4/86أمحد )و يف األذان ، ابب الصالة بني األذان واإلقامة , 
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لقد قرر أبو العباس يف الفتاوى أنه ال ينبغي املداومة على قراءة سورة السجدة واإلنسان يف صالة  :ومنها
الفجر يوم اجلمعة وذلك حىت ال يظن الظان أهنا من الواجبات املتحتمات، وأن اتركها مسيء بل ينبغي 

 عليه. وهللا أعلم.تركها أحياانا حىت ال يظن اجلاهل أهنا من الواجبات وهذا مأخذ صحيح ال غبار 
: التورك يف الصالة الرابعية أو الثالثية هو من سنن الصالة إال أنه ومع القول أبنه سنة إال أنه ومنها

 ة الراتبةينبغي تركه أحياانا وإظهار ذلك ليعلم اجلاهل أنه ليس من واجبات الصالة وال من السنن املؤكد
بسنة راتبة فالسنة تركه أحياانا وعلى ذلك فقس وهللا  فاملستحب للمصلي أن يرتكها أحياانا ألن ما ليس

 ربنا أعلى وأعلم.
من احلاالت اليت يسوغ فيها ترك املندوب ما اختاره شيخ اإلسالم أبو العباس رمحه هللا  -:احلالة الثالثة

 عن تعاىل من أن املندوب إذا صار شعاراا للمبتدعة واختلطوا أبهل السنة فإنه البد من أن يتميز السِن
املبتدع والسيما الرافضة فإذا مل حيصل التميز إال برتك هذا املندوب املعني يف هذه احلالة املعينة فاملشروع 
فيه الرتك، وال يعِن أبو العباس الرتك الدائم، بل هو ترك عارض يقصد منه متيز السنة عن املبتدعة وقد 

)إذا كان يف فعل مستحب مفسدة  فإنه قالعلى الرافضي يف املنهاج نص أبو العباس على ذلك يف رده 
راجحة مل يصر مستحباا ومن هنا ذهب من ذهب من الفقهاء إىل ترك بعض املستحبات إذا صارت 

فإنه مل يرتك واجباا بذلك لكن قال: يف إظهار ذلك مشاهبة هلم، فال يتميز  -أي الرافضة  -شعاراا هلم 
جراهنم وخمالفتهم أعظم من مصلحة هذا املستحب السِن من الرافضي ومصلحة التميز عنهم ألجل ه

وهذا الذي ذهب إليه حيتاج إليه يف بعض املواضع إذا كان يف االختالط واالشتباه مفسدة راجحة على 
مصلحة فعل ذلك املستحب لكن هذا أمر عارض ال يقتضي أن جيعل املشروع ليس مبشروع 

 وأن ينظر فيه للمصلحة واملفسدة  تطبيق املندوب ال بد دائماا(ا.ه .كالمه رمحه هللا تعاىل ، واملقصود أن
 فمن آاته هللا تعاىل هذا الفهم فقد أويت خريا كثريا ،وهللا املستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل .

وسائل الدعوة توقيفية ابعتبار ما خالف النص منها ، واجتهادية  -:القاعدة السادسة والعشرون 
 .فيما مل خيالف النص 

 دة هو الراجح إن شاء هللا تعاىلهذه مسألة طال حوهلا اجلدل ، وما اعتمدانه يف هذه القاع -:أقول 
 ال ، فقيل أبهنا اجتهادية مطلقاوقد اختلف أهل العلم رمحهم هللا تعاىل يف هذه املسألة على ثالثة أقو 

 باب إقفال غري مرضيفيه إقفال للوهذا القول فيه توسع غري مرضي ، وقيل أبنه توقيفية مطلقا ، وهذا 
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وقيل هي اجتهادية وتوقيفية ، فما دامت الوسيلة ال تتناَّف وال تتعارض مع الدليل ، فال حرج فيها ، وأما 
الوسائل اليت تتعارض مع شيء من األدلة فإننا مننعها ، فهي اجتهادية ابعتبار ما ال يتعارض منها مع 

ها مع الدليل ، فال نفتح الباب مطلقا ، وال نقفله شيء من النصوص ، وتوقيفية ابعتبار ما يتعارض من
ال خري فيه ، وهذا القول أظنه  -:وما جتاوز الدليل فإننا نقول المطلقا ، بل نفتحه يف حدود الدليل ،

طها ، وأنت خبري  هذه األقوال ، وخري األمور أوسهو الراجح إن شاء هللا تعاىل ، وهو القول الوسط يف
على قاعدة الوسطية عند أهل السنة واجلماعة رمحهم هللا تعاىل ، واليت تقول ) أهل أبن هذا القول مفرع 

فال تضييق على الدعاة يف الوسائل فيما مل خيالف السنة وسط بني فرق األمة كوسطية األمة بني األمم ( 
ا يف نسالنص الصحيح الصريح ، وإمنا املنع يف تلك الوسائل املخالفة للنصوص الصحيحة الصرحية ، ول

بل حنن نؤمن إن الغاية ال تربر الوسيلة إال  هذا القول نتبع القاعدة اليهودية أن الغاية تربر الوسيلة ، ال ،
بدليل من الشرع ، ولكننا ال نرى أن الوسائل اليت مل تكن معروفة أبعياهنا على عهد النيب صلى هللا عليه 

فإن كان املقصود من توقيفية أهنا موقوفة على  ، وسلم من احملداثت إن مل تكن ختالف النصوص الثابتة
هبذا املعىن توقيفية قال  الشرع وجيب أن ال ختالف الكتاب والسنة وطريقة السلف فهذا صحيح ،وهى

ن َشْيٍء  تعاىل  ا فَ رَّْطَنا يفم الكمَتابم مم من عمل عمال ليس عليه أمران  "سلم وقال صلى هللا عليه و  مَّ
املقصود ابلتوقيفي أنه يُقتصر على ما كان يف عصر الرسول صلى هللا عليه وسلم فهو رد " وإن كان 

ويرتك ما حدث بعده ّما مل يكن يف زمانه وإمنا َمرُده لتحِسن الصنعة مع أن أصله كان موجودا ويدخل 
فإن كان هذا معىن توقيفي ؟فليست كذلك، فمثال الكتاب  يف العموم املعنوي ملا كان يف عصره ،

أليف للعلماء من أعظم وسائل الدعوة ومع ذلك مل تكن يف زمن الرسول صلى هللا عليه وسلم ،إمنا والت
ومل يكن التأليف يف  والذي يف عصره كان كتابة كتب الرسائل ، حدثت فيما بعد وأمجع عليه العلماء ،

ذلك فال شك عصره وال من بعده بل كان عمر ينهى عن الكتابة من أجل احملافظة على القرآن، ومع 
لنظر لأن أصول الدعوة توقيفي ، لكن الشأن يف األمور احلديثة ، وعلى كل حال فاملسألة خاضعة 

واالجتهاد ، فمن توصل بنظره واجتهاده إىل أهنا توقيفية ، فليتعبد هلل تعاىل هبذا القول ، ولكن ال حق 
خالف ، بل على اجلميع تقوى هللا تعاىل له أن جيعلها من املسائل العقدية الكبرية اليت ينكر فيها على امل

وبيان احلق وطرق الدليل ، وإحكام اللسان عن الكالم الذي ال ينبغي ، فمن قال أبهنا توقيفية ، فلم 
ومن قال أبهنا اجتهادية  أيت ببدع من القول ، ومن قال أبهنا اجتهادية فلم أيت ببدع من القول ،
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ول الذي تعتمده هذه القاعدة فلم أيت ببدع من القول ، فمثال ما ابعتبار وتوقيفية ابعتبار كما هو الق
يسمى ابملظاهرات اليت يدعى فيها النظام إىل إحقاق احلق وإبطال الباطل ، هذه الوسيلة ال جتوز ملا فيها 
من اخلروج على احلكام ، وملا فيها من الفوضى وتعريض النفس للخطر ، وملا فيها من إاثرة الرأي العام 

احلكام مبا ال حتمد األمة عقباه ، وملا فيها من إتالف األموال وإهالك احلرث والنسل ، وملا فيها من  على
وملا فيها من اإلنكار العلِن على احلكام ، وهذا له دوره الكبري يف  اجملاهرة أبخطاء احلكام أما لعامة ،

ما يخ يف شرح مسائل اجلاهلية )ما قاله الشيخ صاحل آل الش -:الفوضى وإاثرة الفتنة ، ومثال اثن 
التغبري نوع من األشعار اليت يُزهد هبا الناس؛ يزهد فيها  إلمام أمحد والشافعي ))التغبري((يسمونه يف زمن ا

الناس ابلدنيا ويرغبون فيها ابآلخرة، كانت تُلقى على الناس على وجه فيه أحلان، ورمبا صاحبها طرق 
القدمية حىت ينفِض عنها الغبار فسِميت تلك الطريقة تغبريا، أهل السنة أنكروها، وقالوا إهنا  اجللود

؟ ,ملبدعة، وحنو ذلك من كالمهم، بل أقاموا على أصحاهبا احلجة أبن هذه خمالفة للسنة وخمالفة للهدي
أتى لرتقيق قلوب  القرآن والسنة إمنا لشرعوا, ألن املقصود من تلك الوسيلة هي ترقيق قلوب الناس 

الناس، فإذا ُأحدثت طريقة يف هذه املسألة وهي الرتقيق والرتغيب، غري الطريقة األوىل، فإهنا ولو كانت 
انفعة يف الدعوة، لكنها وسيلة حمدثة وتلك الوسيلة ليس ابهبا االجتهاد، والتغبري من جنس ما يكون يف 

ر هبم من األانشيد وغريها، هذه مشاهبة للتغبري األول هذا الزمان من األانشيد الصوفية وحنو ذلك ّمن أتث
ما عرف يف كثري من األزمنة إبحياء حب النيب صلى هللا  -:( ومثال اثلث  الذي هنى عنه أهل العلم

أو االحتفال بليلة اهلجرة ، كل  ، واالحتفال بليلة اإلسراء واملعراج عليه وسلم ابالحتفال بليلة مولده ،
يزعم أن فيه جتديدا حلبه صلى هللا عليه وسلم وتذكر أحواله ودعوته وجهاده ومناضلته  من يفعل ذلك إمنا

ومل  يف حياته لنصرة دين هللا تعاىل ، ولكن هذه األفعال أفعال منكرة ، قد أنكرها سلف األمة وأئمتها ،
ما ليس منه يرتضوها ، وجعلوها داخلة يف قول النيب صلى هللا عليه وسلم " من أحدث يف أمران هذا 

ها مفتوحا ، ألهنا وسائل قد مفهو رد " ويف قوله " وكل بدعة ضاللة " فهذه الوسائل ليس الباب أما
ال  العامة ّمن قد ماملناظرات املفتوحة العلنية أما -:عورض هبا النص الصحيح الصريح ، ومثال رابع 

وية يف يزعم أهنا من الوسائل الدعيفقه أمر دينه وخياف عليه من الضرر ، فإعالن هذه املناظرات ّما 
ها يف احلقيقة ما جلبت على املسلمني إال الشر والضرر والبالء ، وقد حذر تبصري الناس بدينهم ، وكل

 مالسلف رمحهم هللا تعاىل من مناظرة أهل البدع ، وحذروا من الدخول معهم يف املهاترات الكالمية أما
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تعاىل من أتليف الكتب يف عرض الشبه الكالمية مقرونة ابلرد  بل وحذر كثري منهم رمحهم هللا العامة ،
عليها ، ألهنا قد تقع يف يد من يفهم الشبهة وال يفهم اجلواب ، فسدا لذريعة فساد الفهم والتخبط يف 

سد هذا الباب ، واملصلحة فيما رأوه رضي هللا تعاىل عنهم  أحكم أهل السنة رمحهم هللا تعاىلاالعتقاد 
ولكننا رفضنا  دة مرات للمناظرة يف بعض احملافلوحنن على درهبم سائرون ، فقد دعينا عوأرضاهم ، 

هو األوىل ، خوفا على دين العامة من اخللل وسدا لذريعة فساد الفهم ، فرتك العامة على سالمة فطرهتم 
الناس ليس من  ها مالينيلريافالدعوة إىل صحيح االعتقاد بعقد املناظرات العامة املنقولة على اهلواء 

 عنها وحذروا منها ، وهللا أعلم .طريق الدعوة الصحيح ألن السلف هنوا 
ِبجة الوصول  إنه ليس من وسائل الدعوة الصحيحة الدخول يف الربملاانت الكافرة ، -:ونقول أيضا 

ها إقرار إىل احلكم ، ألن هذه الربملاانت قد بنيت على الكفر وخمالفة شريعة رب العاملني ، والدخول في
قائها ، وألنه يف األعم األغلب ال ميكن أهل اإلميان فيها ابلفوز ، وإن فازوا بكثرة األصوات فإن بهلا ول

الدول الكافرة ال متكنهم من حكم الدولة ابإلسالم ، فالدخول فيها إمنا يتضمن املفاسد اخلالصة أو 
منها املسلمون إال الويالت ، فاحلذر احلذر الراجحة فال خري يف هذه الوسيلة وال بركة فيها ، وال جيِن 

من الدخول يف هذه الربملاانت الكافرة اليت بنيت على نسف شريعة هللا تعاىل ، واستبداهلا ابلقوانني 
 الوضعية الكفرية الوثنية ، وهللا أعلم .

بل فيه من اخلري الدعوة إىل هللا تعاىل برتمجة معاين القرآن الكرمي ، وهذا ال حرج فيه ، -:ونقول أيضا 
لرتمجة من اجلهات املعتمدة ا الكثري والنفع العظيم ما هللا تعاىل به عليم ، ولكن ال بد وأن تصدر هذه

بعد من واليت يشرف عليها أهل السنة واجلماعة حىت ال يدخل فيها بعض البدع من حتريف الكلم 
عروفة يف العهد األول ، ولكنها تدل مواضعه ، مع أن ترمجة معاين القرآن الكرمي ليست من األمور امل

عليها األدلة الكثرية اآلمرة إببالغ هذا القرآن وإمساعه للناس ، وهذه الرتمجة ال أتخذ حكم القرآن 
 الكرمي، ولكنها جتري جمرى كتب التفسري ، وهللا أعلم .

ن تصحيح العقيدة الدعوة إىل هللا تعاىل بتوزيع األشرطة النافعة الطيبة واليت تتضم -:ونقول أيضا 
لك طباعة الكتب النافعة الطيبة وتصحيح العبادة ، ونشر اخلري والسنة وإحياء الدين وإماتة البدع ، وكذ

كل ذلك من األمور الطيبة اليت فيها اخلري الكثري والنفع العظيم ، مع أن الدعوة بطباعة الكتب ليس ،
مثة دليل مينع منها فهي من الوسائل الدعوية  من املعروف يف العهد النبوي الكرمي، ولكن ملا مل يكن
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من اخلريات ما ال يعلمه إال هللا تعاىل ، وعلى ذلك انعقدت كلمة أهل السنة املقبولة ، واليت نتج عنها 
 واألئمة ، وهللا أعلم .

املواقع  موقع أو املشاركة يف ىل هللا تعاىل عرب مواقع الشبكة العنكبوتية ، ابفتتاحإالدعوة  -:ونقول أيضا 
املتاحة الطيبة ، فالدعوة إىل هللا تعاىل يف هذه املنتدايت طيب جدا ، وقد حصل فيه من النفع ما هللا به 
عليم ، ولكن ال بد من مراقبة هللا تعاىل ، وتقواه جل وعال ، واحلذر من الدخول إىل بعض املواقع 

 ة يف هذه الشبكة ال ميكن إنكارهالنتائج الدعويالكفرية اإلحلادية ، أو املواقع اإلابحية الفاتنة ، وإال فا
 وهلل احلمد واملنة ، وهللا أعلم .

أن من منع االجتهاد يف وسائل الدعوة وبناها على التوقيف إمنا نظر إىل تلك  -:واملهم حىت ال نطيل 
ال الوسائل املخرتعة اليت خولف هبا النص وعورض هبا الدليل ، فغلب جانب التوقيف فيها ، ومن ق

باده وال ختالف شيئا من األدلة أبهنا اجتهادية إمنا نظر إىل تلك  الوسائل الطيبة اليت أخرجها هللا تعاىل لع
فجاء القول الثالث ليجمع بني القولني وتتحرر به وجهة نظر الفريقني ، فإن كانت تلك الوسيلة ختالف 

هبذا االعتبار ، وإن كانت الوسيلة ال  وسائل الدعوة توقيفية -:شيئا من األدلة فنقف يف وجهها ونقول
هبذا العتبار ، ولعلنا  اجتهاديةال حرج فيها ، ألن وسائل الدعوة  -:ختالف شيئا من النصوص ، فنقول 

 وهللا ربنا أعلى وأعلم .  ما نريده إن شاء هللا تعاىل ، قد بينا لك
 . ساليب مهم يف قبول الدعوةالتنويع يف الطرح والتجديد يف األ -:القاعدة السابعة والعشرون 

لعدم خمالفته لشيء من األدلة ملا قرران يف القاعدة السابقة أن وسائل الدعوة منها ما هو مقبول  -:أقول 
ومنها ما هو مردود ملخالفته بعض األدلة ، أتينا هبذه القاعدة حىت نبني أن من األسباب اليت توجب 

، فإنه يف األعم األغلب أن النفوس متل من الطريقة ع يف الطرح قبول الدعوة هو تنويع األساليب ، والتنوي
وأهنا مفطورة على حب التغيري والتجديد ، ولذلك فقد راعت الشريعة هذا اجلانب يف أهنا يف  الواحدة ،

بعض العبادات قد نوعت يف صفاهتا ، كصفات الوضوء والوتر واحلج واألذكار وغريها كثري ، بل إن 
العلم رمحهم هللا تعاىل أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة فإهنا تفعل على مجيع  املتقرر عند أهل

وجوهها يف أوقات خمتلفة ، فالتنويع يف الوسائل الدعوية أمر مهم ومطلوب لنجاح الدعوة ، بل إنك لو 
عوة ابلرتغيب ية ، فتجد فيه الدتدبرت كتاب هللا تعاىل لوجدت أن هللا تعاىل قد نوع يف األساليب الدعو 

والدعوة بطرح السؤال ، والدعوة بضرب املثال ، والدعوة بذكر اآلاثر املرتتبة على  والدعوة ابلرتهيب ،
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وغريها من الوسائل الدعوية ، والنيب صلى هللا عليه وسلم كان يف دعوته ليس الفعل ، والدعوة ابلقصة ، 
ب ، والسرية حافلة هبذه األساليب اليت حتبها على وترية واحدة ، بل كان يغري الطرح وينوع يف األسلو 

النفوس ، وال متل منها القلوب ، فدعا الناس ابلقول والفعل وقضاء احلوائج واالبتسامة واحرتام الذوات 
 وابجلهاد يف سبيل هللا تعاىل وابملدح املعتدل ، وابلعفو عن املخطئ ، وبضرب املثال ، وطرح السؤال ،

مر الواحد ، بل هي والصور يف ذلك كثرية ال تكاد حتصر ، فالنفوس ال حتب األوابلرتغيب وابلرتهيب ، 
 شرع فال حرج فيه ، بل هو املطلوبفإن كان ال يتناَّف مع شيء من دليل ال حتب التجديد والتغيري ،

 وهو من مجلة األسباب اليت يوفق هبا الداعية إىل االستجابة والقبول ، وقد جربنا هذا األمر يف الدعوة
ك حىت تكون على دراية ّما نريد فوجدان آاثره طيبة وهلل احلمد واملنة ، ونضرب لك بعض األمثلة على ذل

 -فأقول :
واليت ال يراد منها إال داللة الناس على اخلري وترغيبهم يف  عقد املسابقات يف األمور اهلادفة ، -:منها 

ابقات اخلري الكثري ، ولكن ال بد من مراعاة أن وقد حصل هبذه املسمراجعة العلم وقراءة األمر النافع ، 
فاملسابقة يف املسائل العلمية اليت حيتاجها الناس من التنويع ال يكون مبناها على العوض من الطرفني ، 

 ومن األساليب النافعة واليت ابنت آاثرها الطيبة ، وهللا أعلم . يف طرح العلم ،
ل الرمسية ، فهذا األمر قد استفاد منه طوائف من طلبة العلم ال إقامة الدورات املكثفة يف العط -:ومنها 

حيصيهم إال هللا تعاىل ، وفيه من عمارة األوقات ابلعلم وحفظ الوقت من الضياع واستغالله ابألمر املفيد 
 ما قد ابنت نتائجه على كثري من الطلبة وهلل احلمد واملنة .

ها ، وأان أعرف بعض املشايخ رمبا خرج بطالبه إىل تغيري روتني الدروس الذي عشعش علي -:ومنها 
الربية يف يوم الدرس إللقاء الدرس عليهم هناك ، فيجد يف هذا الدرس من النفع والقبول ما ال جيده يف 
الدرس املعتاد على الطريقة املعهودة ، وبعض املعلمني يف املدارس قد يغري مكان درسه من الفصل إىل 

 أو يف املكتبة ، أو يف مكان آخر ، فتكون أذهان الطالب معه ، ويستفيدون املسجد يف املدرسة مثال
بل ،  من هذا الدرس الشيء الكثري ، فهذا التنويع يف الطرح أمر مهم يف جذب القلوب وحفز اهلمم

وأذكر مدرسا لنا يف املرحلة الثانوية كان يطلب من بعض الطالب حتضري الدرس وإلقائه هو بنفسه على 
الطلبة ، مث يقوم املدرس بسد الثغرات وإكمال الدرس وبعض التعليق على شرح الطالب ،وكان  زمالئه

يفعلها يف الفصل الدراسي أكثر من مرة ، فكان هلا من الوقع يف نفوسنا ما ال يوصف ، حىت حببنا هذا 
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قاعدة االختبار  األستاذ يف مادته ، وجعلنا نتابع معه أوال أبول ، ال وأذكر أن بعض الطالب يدخل إىل
يف هذه املادة من غري سبق مراجعة وال مذاكرة ،ألهنا حاضرة يف ذهنه ، لوعة هذا التجديد والتنويع يف 
الطرح ، بينما قد أدخل حصيت وأجد أغلب الطلبة انئما من حصة من قبلي ، لراتبة األسلوب ورفض 

ولكن ال  الطرح، وال تنويع األساليب ،أن ديننا املطهر ال يعارض التجديد يف التجديد ، ويف احلقيقة 
أبمر خيالف النص الصحيح الصريح ، بل ال بد وأن يكون هذا التنويع يف دائرة املوافقة للنصوص ، ال 
خيرج عنها إىل املخالفة واملعارضة ، فانتبه هلذا ، وإننا قد ابتلينا يف هذه األزمنة أبانس حياربون التجديد 

مكانك راوح ، وكم تقريرا رفعناه عن بعض  -:ابألمر القدمي ، وكما قيل والتغيري ، ويلزمون الناس 
واقرتحنا صياغتها هي  املناهج وأهنا ال تتناسب مع معطيات العصر وال فهم الطالب يف هذا الزمان ،

ولكن قوبل طلبنا , فهوم واألمثلة اجلديدة املعاصرة بعينها بنفس معلوماهتا ، ولكن ابألسلوب امل
أو الرفض الصريح أحياان ، وقد اقرتح بعض الدعاة إىل هللا تعاىل على بعض اجلهات الرمسية ابلتجاهل 

 حىت يستفيد منها أكثر عدد ّمكن إخراج ما خيصها من الكتب واملؤلفات يف أشرطة كمبيوتر  ّمغنظة
الشبهة عند ولكن مل يلق اقرتاحه قلواب حمبة للتجديد والتنويع ، وهذا أمر ال بد من مناقشته ، وكشف 

املانعني منه ، وأن تصحح بعض املفاهيم يف هذه املسألة ،وهي أننا وهللا العظيم ال نريد نسف شيء من 
نريد أن نبحث عن الطريق األمثل الذي نستطيع  اموروث األمة من العلم النافع والعمل الصاحل ، ولكنن
ذا التشديد الذي ما أنزل هللا تعاىل به فال داعي هل من خالله أن نوصل ما يف هذا املوروث إىل العامة ،

من سلطان ، أو ننسب يف طلب التجديد والتغيري إىل أمور حنن مل  نقصدها ومل تدر يف ابلنا ، فاألمر 
الذي نعنيه هنا يف هذه القاعدة هو التغيري يف وسائل طرح الدعوة كما نوع القرآن وسائل الطرح ،  وكما  

 صلى هللا عليه وسلم ، وال نقصد التغيري الباطل املمنوع ، ّما ينادي به كانت احلال عليه يف دعوة النيب
بعض الطوائف الضالة ، فنحن هبذا القول سلكنا منهج الوسطية ، فال مننع التغيري والتجديد يف الوسائل 

أعلم ال فيما خالف النص ، وهللا مطلقا ، وال نقول به مطلقا ، بل نقول به يف دائرة ما وافق الدليل ، 
وقد سلكت يف التأليف وهلل احلمد واملنة مسلك التنويع يف طرح املسائل العلمية ، فقد طرقت املعلومة 
ابلنثر اترة ، وابلسؤال واجلواب اترة ، وابلشعر اترة ، وابلتأصيل والتقعيد اترة أخرى ، وهذا من توفيق 

ي لَْيالا َونَ َهارااَربِم إميِنم َدعَ   أن قالواستمع ملا قاله هللا تعاىل عن نوح عليه السالم هللا تعاىل ،   ْوُت قَ ْومم
َر هَلُْم َجَعُلوا َأَصابمَعُهْم يفم آَذاهنممْم َواْستَ ْغَشْوا ثمَيابَ ُهْم  ْدُهْم ُدَعائمي إمالَّ فمَراراافَ َلْم يَزم  َوإميِنم ُكلََّما َدَعْوتُ ُهْم لمتَ ْغفم
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َهاراا َوَأَصرُّوا َواْسَتْكبَ ُروا اْستمْكَباراا وهذا هو التنويع   مُثَّ إميِنم َأْعَلنُت هَلُْم َوَأْسَرْرُت هَلُْم إمْسَراراا مُثَّ إميِنم َدَعْوتُ ُهْم جم
شيء من  معكل تغيري يف الطرح وكل جتديد يف األساليب الدعوية ال يتعارض   واملقصود أن الذي نعنيه ،

امج الدعوية إذا كانت على منط واحد فإن املدعو فالرب  النصوص الشرعية فهو من قبيل ما ال حرج فيه ،
وترتك أثراا  امج متنوعة تشد انتباه املستمعنيقد ميل، لذا ال بد من تقدمي الربامج املتنوعة، إذا كانت الرب 

 وهللا من وراء القصد وال حول وال قوة إال ابهلل العظيم . ا يف قلوهبم ومن مثِ على سلوكهمعميقا 
 . الدعوة ال بد وأن يستجمع فيها بني مبدأي الرتغيب والرتهيب -: لعشرونالثامنة واالقاعدة 

إن املتقرر يف قواعد أهل السنة واجلماعة رمحهم هللا تعاىل أن أهل السنة وسط بني فرق األمة   -:أقول 
كوسطية األمة بني األمم ، وصور تلك الوسطية كثرية جدا ، ومن صورها هذه القاعدة ، فهذه القاعدة 

إن  -:يت حنن بصدد شرحها لك منبثقة من تلكم القاعدة العريقة الكبرية الطيبة ، وبيان ذلك أن يقال ال
هللا تعاىل قد أمران أبن نستجمع يف عبادته بني الرغب والرهب ، فال جيوز لنا وال حيب منا أصال أن 

ابخلوف وحده فهو على نعبده ابخلوف وحده ، وال أن نعبده ابلرجاء وحده ، ألن من عبد هللا تعاىل 
شفا جرف أن ييأس من رمحة هللا تعاىل وأن يقنط من روح هللا تعاىل ، ومن عبد هللا تعاىل ابلرجاء وحده 

ق احلقيق فهو على هاوية من األمن من مكر هللا تعاىل ، فال هذا صواب وال األول صواب ، بل احل
رحم هللا تعاىل أمواهتم وثبت أحياءهم هو اجلمع  ي أمجع عليه أهل السنة واجلماعةابلقبول واالعتماد والذ

رَاتم   بني الرغب والرهب ، هو حال عباد هللا الصاحلني كما قال تعال إمن َُّهْم َكانُوا ُيَسارمُعوَن يفم اخْلَي ْ
ْن ُهَو قَانمٌت أَمَّ  أي يعبدوننا راغبني فيما عندان وراهبني من عقوبتنا ، وقال تعاىل َوَيْدُعونَ َنا َرَغباا َوَرَهباا 

َرَة َويَ ْرُجو َرمْحََة رَبِمهم ُقْل َهْل َيْسَتومي الَّذميَن يَ ْعَلُموَن  ا حَيَْذُر اآْلخم ا َوقَائمما دا َوالَّذميَن اَل يَ ْعَلُموَن آاَنء اللَّْيلم َساجم
ُر أُْوُلوا اأْلَْلَبابم  َا يَ َتذَكَّ  }ويرجو رمحة ربه{ وقوله هذا هو اخلوف والرهب ، }حيذر اآلخرة{ فقوله  إممنَّ

هذا هو الرجاء والرغب ، وال تستقيم أحوال الناس إال هبذا األمر ،ولذلك ما ضل من ضل يف هذا 
الباب إال بسبب اإلخالل هبذا األمر ، وقد ضل يف هذا الباب املرجئة والوعيدية ، وذلك أن الناس قد 

الناس من عبد هللا تعاىل ابلرجاء فقط تغليباا  انقسموا يف هذه املسألة إىل ثالث فرق، طرفني ووسط، فمن
منه ألدلة الوعد وهم املرجئة فإهنم غلبوا جانب الرجاء ومل ينظروا إال إىل أدلة الوعد فقط وغفلوا أو 

األدلة األخرى، وأوصلهم ذلك األمر إىل الوقوع يف الذنوب واملعاصي وموبقات  نتغافلوا ع -نقول:
ذلك ألن فعل الذنوب عندهم ال دخل فيه يف نقص اإلميان، فأمنوا مكر هللا اآلاثم بال خوٍف وال حياء، 
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ُرونَ  تعاىل وقد قال تعاىل  ُنوْا َمْكَر اَّللِم َفاَل أَيَْمُن َمْكَر اَّللِم إمالَّ اْلَقْوُم اخْلَاسم عبدت  -والفرقة الثانية:  أَفََأمم
وإمنا قصروا  ، فقط فما نظروا إىل أدلة الوعد هللا تعاىل ابخلوف فقط، وذلك تغليباا منهم ألدلة الوعيد

نظرهم على أدلة الوعيد فقط، فأوصلهم ذلك إىل الوقوع يف اليأس من روح هللا والقنوط من رمحة هللا 
وهؤالء هم الوعيدية وغريهم, وكال القولني خطأ وقصور, فاألولون فرطوا وتساهلوا واآلخرون أفرطوا 

وكل واحدة من الفرقتني أخذت بطرٍف من األدلة فقط وتركت الطرف وشددوا وجتاوزوا احلد املشروع 
اآلخر وهذا جمانب ملسلك الوسطية الذي سار عليه أهل السنة الذين عبدوا ابخلوف والرجاء, فجعلوا 
العبادة قائمة عليهما, هذا هو منهج القرآن فإنه يقرن الرتغيب ابلرتهيب, وذلك يف آايٍت كثرية, فأهل 

فإن  , فاخلشية مزيج من اخلوف والرجاءيف تعبدهم بني الرغب والرهب, وهذا ينتج اخلشية السنة جيمعون
من عبد هللا ابلرجاء فقط أمن من مكر هللا, ومن عبد هللا ابخلوف فقط أيس من روح هللا ورمحته ومن 

ومن املعلوم أن عبد هللا هبما فهو املوحد الصادق, فاخلوف والرجاء ابلنسبة للعبادة مها كجناحي الطائر, 
الطائر ال يستقيم طريانه إال ابجلناحني كليهما, فاألصل عند أهل السنة استواء اخلوف والرجاء, فاخلوف 
مانع من الوقوع فيما هنى هللا أو ترك ما أمر هللا به والرجاء يدفع العبد الستطالع ثواب هللا تعاىل ورمحته 

سليمة أن األمن من مكر هللا واليأس من روح هللا أمران ومغفرته وقبول عمله, ومن املعلوم يف الفطر ال
خطريان يوصالن العبد إىل اهللكة والنجاة هو خلطهما وعبادة هللا تعاىل هبما, ولكن وإن كان األصل 

إال أنه يغلب أحدمها إذا توفرت مقتضياته فعند املوت وحلول سكراته يغلب  استواءمها يف قلب العبد
ذلك إىل إحسان الظن بربه جلَّ وعال, وكذلك عند توبته من الذنوب  جانب الرجاء حىت يوصله

واملعاصي يغلب جانب الرجاء أيضاا حىت ال يقنط من توبة هللا عليه, وأما عند الصحة والغىن وخوف 
الوقوع يف املعصية فإنه يغلب جانب اخلوف, فإذا ورد ألحدمها سبب أو حالة تقتضي تغليب أحدمها 

صل استواءمها, وقول أهل السنة هذا هو القول الوسط ألنه أخذ بكل أطراف األدلة وإال فاأل فليغلبه
وسط بني فرق  -رمحهم هللا تعاىل -وعمل بكل النصوص الواردة يف هذا الشأن, وذلك ألن أهل السنة

غيب اترة ىل هللا تعاىل بني الرت . فالداعية إىل هللا تعاىل ال بد وأن يدعو إ األمة كوسطية األمة بني األمم
وهذا له أدلة كثرية يف القرآن ، فرتاه يقرن بني اآلايت اليت تتكلم عن اجلنة وما ،  والرتهيب اترة أخرى

فيها من النعيم املقيم والدرجات العلى ، وبني ذكر النار وما فيها من أنواع العذاب األليم والشقاء 
نَ بِمْئ عمَبادمي   شديد العقاب ، كما قال تعاىل األبدي ، وتراه جيمع بني وصفه ابملغفرة والرمحة وبني كونه
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يمُ َأيِنم  نبم َوقَابملم الت َّْوبم َشدميدم   وقال تعاىل  َأنَّ َعَذايبم ُهَو اْلَعَذاُب األَلميمَ وَ   َأاَن اْلَغُفوُر الرَّحم َغافمرم الذَّ
امة والتعبدية والعادية إال ابجلمع بني فال تستقيم حياة الناس يف أمورهم اخلاصة والع اْلعمَقابم ذمي الطَّْولم 

اخلوف والرجاء ، فعلى الداعية أن يكون كالمه يف الدعوة جامعا بني هذين األمرين ، ولعل األمر قد 
نا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلم اتضح إن شاء هللا تعاىل ، وهللا تعاىل أعلى وأعلم وصلى هللا على نبي

. 
 . ألصل يف الوعظ التخول واإلجيازا -:القاعدة التاسعة والعشرون 

االختصار ، ولذلك فإن من مجلة ما اختص به النيب صلى  بإن النفوس قد جبلت على ح -:أقول 
أنه قد أويت جوامع الكلم واختصر له الكالم  -وهو أكرب الدعاة على اإلطالق  -هللا عليه وسلم 

 ، فالتطويل يف موضع اإلجياز عيِ قل ودل اختصارا ، واملتقرر عند عامة العقالء أن خري الكالم ما 
 جانب املوعظة للداعية أميا أمهيةوالعكس ابلعكس ، فاألصل يف الكالم االختصار ، وهذا مهم يف 

كان النيب صلى هللا عليه وسلم يتخولنا ابملوعظة يف األايم كراهية السآمة علينا "  ولذلك ففي احلديث 
صلى هللا عليه وسلم يتخوهلم ابملوعظة والعلم   )ابب ما كان النيب رواه البخاري ، وبوب عليه بقوله "...

والتطويل يف الكالم يف املواعظ ّما يوجب امللل ، وحنن معاشر الدعاة مأمورون أبن ال ننفر  كيال ينفروا(
 ، قال (1)الناس ، كما قال عليه الصالة والسالم " يسروا وال تعسروا وبشروا وال تنفروا " رواه البخاري

وقال رمحه هللا  األوقات يف تذكريان وال يفعل ذلك كل يوم لئال منل ( يافظ يف الفتح )واملعىن كان يراعاحل
تعاىل )ويستفاد من احلديث استحباب ترك املداومة يف اجلد يف العمل الصاحل خشية املالل وإن كانت 

ما بعد يوم فيكون يوم الرتك املواظبة مطلوبة لكنها على قسمني إما كل يوم مع عدم التكلف وإما يو 
ألجل الراحة ليقبل على الثاين بنشاط وإما يوما يف اجلمعة وخيتلف ابختالف األحوال واألشخاص 
والضابط احلاجة مع مراعاة وجود النشاط( وكان ابن مسعود رضي هللا تعاىل عنه ال جيلس للموعظة إال 

ناس ما أقبلوا عليكم بوجوههم ، فإذا التفتوا ، وقال احلسن رمحه هللا تعاىل ) حدثوا الاخلميس يوم 
 -يعِن انبساطا  -( وعن علقمة أنه ) كان إذا رأى من أصحابه هشاشا  فاعلموا أن هلم حاجات

ومع ذلك أمر النيب صلى هللا عليه  ذكرهم ( بل إن املوعظة بقراءة القرآن يف الصالة هي أكرب املواعظ ،
قال عمر  و ملواعظ من ابب أوىل ،ان يكون التخفيف يف غريه من وسلم ابلتخفيف على الناس فيه ، فأل

                                                 
 ( يف اجلهاد ، ابب يف األمر ابلتيسري وترك التنفري .1734هللا عليه وسلم يتخوهلم ابملوعظة ، ومسلم رقم )يف العلم ، ابب ما كان النيب صلى  1/171البخاري   (1)
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)ال تبغضوا هللا إىل عباده ، يكون أحدكم إماما فيطول عليهم ما هم فيه ، ويكون أحدكم قاصا ويطول 
َك َوإمْمالَل النَّ  ْم عليهم ما هم فيه ( ويف اآلداب للبيهقي )َوقَاَلْت َعائمَشُة لمُعبَ ْيدم ْبنم ُعَمَر : إمايَّ هم اسم َوتَ ْقنميطم

قُ ُلوبُ ُهْم َفال َوقَاَل َعْبُد اَّللَّم ْبُن َمْسُعوٍد : َحدِمثم اْلَقْوَم إمَذا أَقْ بَ َلْت َعَلْيَك قُ ُلوبُ ُهْم ، فَإمَذا اْنَصَرَفْت َعْنَك 
ْم فَ قَ  َْبَصارمهم ثُوَك أبم فَإمَذا اتُّكمَئ  قْ بَ َلْت َعَلْيَك قُ ُلوبُ ُهْم ْد أَ حُتَدِمثْ ُهْم ، قميَل : َوَما َعالَمُة َذلمَك ؟ قَاَل : إمَذا َحدَّ

َيةم التَّْطوميلم َعنْ   ُعَمَر ْبنم بَ ْعُضُهْم َعَلى بَ ْعٍض َوتَ ثَاَءبُوا َفال حُتَدِمثْ ُهْم ( وقال رمحه هللا تعاىل )َوُروِميَنا يفم َكرَاهم
 ْبنم َعبَّاٍس( وقال النووي رمحه هللا تعاىل يف األذكار )ابُب اخلَْطَّابم ، َوَعْبدم اَّللَّم ْبنم َمْسُعوٍد ، َوَعْبدم اَّللَّم 

استحبابم االقتَصادم يف املوعظة والعلم ( مث قال رمحه هللا تعاىل )اعلم أنه ُيستحِب ملن وعَظ مجاعةا أو 
وجاللُته من  ألقى عليهم عمْلماا أن يقتصَد يف ذلك وال يُطوِمل تطويالا ميُملُّهم، لئال َيضجروا وتذهَب حالوتُه

 رمحه هللا تعاىل )وكان النَّيبُّ وقال ابن رجب قلوهبم، ولئال َيْكَرُهوا العلَم ومساَع اخلري فيقُعوا يف احملذور ( 
وقد أمره  لرَّاتبة ، كخطب اجلمع واألعياد صلى هللا عليه وسلم كثرياا ما يَعمُظ أصحابَه يف غري اخلَُطبم ا

ْم قَ ْوالا بَلميغاا َوعمظْ  هللا تعاىل بذلك ، فقال  هم حلْمْكَمةم  وقال  ُهْم َوُقْل هَلُْم يفم أَنْ ُفسم ادُْع إمىَل َسبميلم رَبِمَك ابم
ولكنَّه كان ال يُدمي وعظهم ، بل يتخِوهُلُم به أحياانا ( ومن املعلوم أن خطبة اجلمعة  َواْلَمْوعمظَةم احلََْسَنةم 

صلى هللا عليه وسلم فيها " إن طول صالة الرجل وقصر  مبنية على املوعظة ، ومع ذلك يقول النيب
صحيح مسلم  عن جابر بنم  مع إمتامها من مجلة الفقه ، ويف فتقصري اخلطبة (1)خطبته مئنة من فقهه "

وخرَّجه  .تُه قصداا ، وخطبته قصداا مسُرة قال : كنُت ُأصلِمي مَع النَّيبِم صلى هللا عليه وسلم ، فكانت صال
ا هو كلمات فظه : كان رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم ال ُيطيُل املوعظَة يوَم اجلمعة ، إمنَّ أبو داود ول

من حديث أيب وائل قال : خطبنا عماٌر فَأْوَجَز وأَبْلَغ ، وكالم السلف رمحهم هللا  يسريات .وخرَّج مسلم
الطول والتعمق والتشقيق ،  ولكنه غزير الربكة ، وأما الغالب على كالم اخللف فهو تعاىل كان قليال ،

عد ساعة ( قال يف بابب املوعظة ساعة ولكنه قليل الربكة ، وقال البخاري رمحه هللا تعاىل يف صحيحه ) 
عمدة القاري ) أي هذا ابب يف بيان أن املوعظة ينبغي أن تكون ساعة بعد ساعة ألن االستمرار عليها 

ألنه يورث السآمة  ل ، والنفوس هلا نفور من التطويللييورث امللل ( فهذا األمر متقرر ابلدليل والتع
واإلمالل ، فإن طالت موعظة الواعظ فهو األحق ابلوعظ من غريه ، وقال صاحب كتاب البصرية يف 

                                                 
( وقال احلاكم : صحيح 4/263( يف الصالة ، ابب إقصار اخلطب , أمحد )1106( يف اجلمعة ، ابب ختفيف الصالة واخلطبة ، وأبو داود رقم )869رواه مسلم رقم ) (1)

 شيخني .على شرط ال
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فاملوعظة احلسنة ال بد أن تكون خمتصرة ، فالنفس البشرية ال حتتمل اإلطالة ، وال ميكن  الدعوة إىل هللا )
والعرب قدميا هترب  ، وهو أمر مشتهر ومعروف ابلتجربةز يف حالة اإلسهاب غالباا للعقل البشري الرتكي

من التطويل إىل االختصار ، ومن االستطراد إىل االقتضاب ، واملقدم فيهم من يوجز اجلملة ، ويضغط 
 العبارة ، وهو منهج أكده اإلسالم ، وأرشد إليه ، ونبه على ضده ( واملهم أن االختصار والتخول يف

والداعية املوفق هو من ينتهي من موعظته والناس يف املوعظة من األمور اليت ال بد من احلرص عليها ، 
فاألصل يف الدعوة هو  جانب التطويل واإلجياز ال بد منهشغف وتطلع للزايدة ، فمراعاة النفوس يف 

األمر أن تطيل  التخول واإلجياز ما استطعت إىل ذلك سبيال ، ولكن يف بعض األحوال إن اقتضى
، واألعني لك متجهة ، ورأيت لقلوب لك مصغية واآلذان لك سامعةوكانت النفوس راغبة ال انفرة ، وا

لك ، وال عادة  فال حرج ، ولكن ال جتعله ديدانا  أن املصلحة الشرعية يف هذه احلال أن تطيل وتفصل ،
والواعظ ابلتخفيف يستفيد  ارضواجعل التطويل يف األمر الع لك ، بل اجعل األصل هو التخفيف ،

 -:عدة أمور 
 كسب قلوب املدعوين .  -:األول 
 التحبيب يف املوعظة ، وعدم كراهتها أو تثاقلها . -:الثاين 

 الرتغيب يف اجللوس واالستماع وعموم النفع . -:الثالث 
 تيسري اإللقاء وحفظ الكلمة ومل مشل عناصرها . -:الرابع 

 مع وعدم تشوشه بكثرة الكالم .اتصال فهم السا -:اخلامس 
إمكانية حضور أكرب عدد ّمكن ، فإن الناس ال يتفلتون من املواعظ إال إن أحسوا أن  -:السادس 

 الواعظ قد أطال ، ال سيما املواعظ يف املساجد .
 .با ، فإن الناس يزدادون هلا شوقا، فإن املوعظة إن كانت غها للموعظةإقبال القلوب واشتياق -:السابع 

 عدم حبس الناس عن أعماهلم . -:الثامن 
حىت ال يكون التطويل فتنة لبعض الناس فينفتح أمامه الباب ليتكلم يف الوعاظ وأهل الدعوة  -:التاسع 

 إىل هللا تعاىل.  



 

 

151 

أن االختصار يوجب ضبط املوضوع من قبل امللقي ، فإن التطويل قد يوجب يف الغالب  -:العاشر 
وج من هذا املوضوع والدخول يف آخر ، مث العودة للموضوع األول مث الشروع يف تعدد املوضوعات واخلر 

 موضوع اثلث ورابع ، وهذا شيء معروف ، وجمرب .
 أن يف االختصار إحياء للسنة اليت تكاد تنسى . -:احلادي عشر 

 أنه املتفق مع البالغة والفصاحة والفطرة وميل النفوس . -:الثاين عشر 
 هنا أدعى لقبول الكالم والوعظ .أ -:الثالث عشر 

أنه أبعد عن إحراج الواعظ ، فإن من احلضور من قد يكون جريئا ويتكلم على الواعظ  -:الرابع عشر 
وقد حصل هذا أمام عيِن عدة مرات ، ّما جعلنا يف اجلامع أن نكتب ورقة صغرية  وأيمره ابلتخفيف ،

فإن الواعظ إن  ,نقع حنن وإايه واحلضور يف اإلحراج أمام الواعظ أبن ال يتجاوز مخس دقائق ، حىت ال 
تكلم عليه وعلى وعظه أحد اجلماعة أيخذ فكرة عن مجاعة هذا املسجد ّما جيعله قد ال يقبل الوعظ فيه 

فأان أرجو من أحبايب الدعاة مراعاة هذا األمر ، وهللا أعلم وصلى مرة أخرى ، وال خري يف خمالفة السنة . 
 حممد وعلى آله وصحبه وسلم .هللا على نبينا 

 . اخلالف يف األمور االجتهادية ال يفسد للود قضية -:القاعد الثالثون 
وخالف يف املسائل العملية ، ونعِن  خالف يف املسائل العلمية ، إن اخلالف قسمان : -:أقول 

، والقاعدة هذه ال  لية أي املسائل الفقهيةمابملسائل العلمية أي مسائل العقيدة ، ونعِن ابملسائل الع
ك هللا تعاىل فيك خبري أبن ا شأن ابخلالف الفقهي ، وأنت ابر شأن هلا ابخلالف العقدي ، وإمنا هل

إما مسائل متفق عليها بني أهل العلم رمحهم هللا  -شرعية ال خترج عن ثالثة أقسام :املسائل العملية ال
ع حجة شرعية جيب قبوهلا واعتمادها واملصري إليها تعاىل ، فهذه جيب علينا اتباع اإلمجاع فيها ، فاإلمجا 

وحترم خمالفتها ،وجيب أن ينكر على املخالف فيها ، بل لقد قرر أهل العلم رمحهم هللا تعاىل أن من 
خالف اإلمجاع القطعي املعلوم من الدين ابلتواتر والضرورة فإنه يكفر بذلك ، وهذا القسم ال شأن 

ل ينصر أحد القولني نصرا ظاهرا مسائل ثبت اخلالف فيها والدلي -لثاين :دتنا به كذلك ، والقسم القاع
فهذه جيب األخذ فيها مبقتضى الدليل ، وال جتوز خمالفته ، وجيب الرجوع عن القول املخالف لظاهر 
األدلة ، كاخلالف يف سرت وجه املرأة ويف االختالط ويف حكم صالة اجلماعة ، وحنوها فالدليل فيها دليل 

ر يف أحد القولني ، فهذه املسائل وإن كانت خالفية إال أن الواجب فيها متابعة الدليل ، ألن ظاه
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 -القاعدة كذلك ، والقسم الثالث :الدليل ظاهر يف أحد القولني ، وهذه املسائل ال تدخل معنا يف 
تعاىل ، ولكن الدليل املسائل االجتهادية ، وهي املسائل اليت ثبت فيها اخلالف بني أهل العلم رمحهم هللا 

حمتمل لكال القولني ، كمسألة النزول يف السجود ، هل هو على الركبة أو اليدين ، وحنوها من املسائل ، 
ال يدخل معنا يف هذه القاعدة ،  يف قاعدتنا ، وعلى ذلك فأقول : فهذه املسائل هي اليت تدخل

، وال املسائل اخلالفية اليت كان الدليل فيها  االختالف يف املسائل العقدية ، وال املسائل اجملمع عليها
وإمنا هي ختص املسائل االجتهادية فقط ، فاخلالف يف املسائل االجتهادية ال انصر ألحد القولني ، 

وال أن تكون  ال أن نعقد عليها الوالء والرباءجيوز أن يكون سببا لتنافر القلوب واختالف البواطن ، و 
اننا من الدعاة ، وال أن تكون مسبة للمخالف ، بل الواجب على كل أحد سببا للوقيعة يف أعراض إخو 

أن يتعبد هلل تعاىل مبا ظهر له من هذه املسائل أنه الراجح ، ويعذر بعض اجملتهدين بعضا فيما اختلفوا 
وال أن حيمل الناس على قوله ، بل الواجب طلب العذر  فيه ، وال حيل ألحد أن يلزم الناس بقبول رأيه ،

وأن تبقى حمبة الدين واإلميان فيما بيننا ، فاخلالف يف هذه املسائل إمنا يكون خالفا يف الظاهر فقط ،  ،
فال جيوز أن يتعدى الظاهر ، وأما إذا نفذ للقلب ، وصار عقدا للوالء والرباء والقدح والتثريب ، فناهيك 

أيها احلبيب بسعة الصدور وطلب األعذار عن املفاسد الكبرية اخلطرية اليت ترتتب على ذلك ، فاهلل هللا 
خيالفوننا يف الرأي يف مثل تلك املسائل ، وعلى ذلك كان النيب صلى هللا عليه وسلم يريب  نإلخواننا الذي

أصحابه ، فإنه قد ثبت خالفهم رضي هللا تعاىل عنهم وأرضاهم يف كثري من املسائل الشرعية االجتهادية 
وال يزيلها نقاش  ميان بينهم قائمة ،واحملبة بينهم وافرة ، ال يبطلها خالف ،، ومع ذلك فال تزال أخوة اإل

ق ، فمىت ما ظهر احلق أو حوار ، فالنفوس سليمة والصدور سليمة ، ألنه كان قصد القوم هو طلب احل
ال نيل وال اهتام للنيات ، و  فال تثريب وال قدح وال سب وال شتم ، وأخذوا بقوله ، القائل به ، اهلم وافقو 

من األعراض ، وأما احلال يف األزمان املتأخرة فاهلل املستعان ، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم ، 
ال " روى البخاري بسنده عن انفع عن ابن عمر أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ملا رجع من األحزاب 

ال نصلي حىت  -:يف الطريق فقال بعضهمفأدرك بعضهم العصر " يصلني أحٌد العصر إال يف بِن قريظة 
فلم يعنف واحداا  صلى هللا عليه وسلمبل نصلي مل يرد ذلك منا فذكر للنيب  -:أنتيها وقال بعضهم 

ووجه االستشهاد به هو أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يعنف على أي من الطائفتني ، ألن  . (1)منهم
                                                 

رقم يف املغازي ، ابب مرجع النيب صلى هللا عليه وسلم من األحزاب ، ويف صالة اخلوف ، ابب صالة الطالب واملطلوب راكباا وإمياءا ، ومسلم  313/  7رواه البخاري  (1)
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مل ، فكل تعبد هلل تعاىل مبا أداه إليه اجتهاده ، وال تزال املسألة اجتهادية وهي خاضعة للنظر والتأ
القلوب متفقة والنفوس مطمئنة ، والنيب صلى هللا عليه وسلم ترك كل واحدة من الطائفتني على ما رأته 

ُكنَّا نسافمر َمَع رسولم هللا "ويف احلديث  لى واحدة منهن ، ألن األمر حمتملوال ينكر ع أنه هو الراجح ،
فمنَّا الصائم، ومنَّا املفطُر، فال جيُد املفطر على الصائم ، وال الصائُم على املفطر ،  , عليه وسلمصلى هللا

ويف رواية النسائي  "وكانوا يَ َرْوَن : أَنَّه َمْن َوجَد قُ وَّة فصام ، َفَحَسن ، َوَمْن َوجَد َضعفا فَأْفَطَر ، َفَحَسن
ى هللا عليه وسلم ، فمنَّا الصائُم ، ومنَّا املفطر ، فال يَعميُب الصائُم ُكنَّا ُنَسافمُر مع رسولم هللا صل"قال 

واتساع الصدر وتربية الناس على  وهذا من سعة األفق (2)"على املفطرم ، وال املفطُر على الصائم
ول االجتهاد والنظر يف املسائل ، وليت أهل زماننا يدركون هذا األدب الرفيع ، فإنه ما إن خيرج جمتهد بق

ليس هو القول الذي عليه الفتوى يف البلد ، مع أن املسألة اجتهادية ، إال وتفوق له سهام االهتام 
والقدح واهتام النية ، وأنه ال يريد إال كيت وكيت ، ويريد فتنة العامة ،وإاثرة الغوغاء والدمهاء والرأي العام 

ليت ما أنزل هللا تعاىل هبا من سلطان ، وإمنا ويريد إسقاط هيبة أهل العلم ، إىل غري ذلك من االهتامات ا
هو التسلط والقهر ، وإذالل الناس ، وطالب العلم إن نشأ يف هذه الظروف فإنه إن مل يكن قوي 

وإال فسينكسر ويرتك الطريق من أوله ،أو سيكون متابعا لغريه فيما يقول طلبا  الشكيمة قوي النفس ،
نعم ، هناك أمور مسلمة متفق عليها  الالذع ،وهذا أمر ال جيوز للسالمة من القدح وتوجيه سهام النقد

يف الشريعة ، ولكن حنن ال نبحث يف هذه املسائل ، فقولنا فيها معروف وهلل احلمد واملنة ، ولكننا نتكلم 
عن ترك اجملتهدين وما يرونه يف املسائل االجتهادية وعدم سد األبواب يف وجوههم أو التضييق عليهم بال 

وال برهان ، وكم ، وكم من الكلمات اليت مسعناها ومسعها غريان من هذا القبيل ، ولكن ال شأن لنا  حجة
أبحد ، فاملعتمد عندان هو الدليل ، ولو خالف فيه من خالف ، وعلى هذه النظرة نريب طالبنا ، مع  

ط من شأهنم ، والتأدب كبري التوصية ألنفسنا ولطالبنا ابلتواضع للحق واخللق واحرتام العلماء وعدم احل
أيب موسى األشعري رضي  ويف صحيح مسلم من حديثِبداب اخلالف فيما بني أهل العلم وطالبه ، 

أهنم كانوا ُجُلوسا ، فذكروا ما يُوجب الغسل ، فاختلف يف ذلك رهط من املهاجرين  -: هللا عنه

                                                                                                                                                                              

 . (1462، رقم 4/320( يف اجلهاد ، ابب املبادرة ابلغزو , وابن حبان )1770)
( يف الصوم ، ابب ما جاء يف 2406( يف الصيام ، ابب أجر املفطر يف السفر إذا توىل العمل ، وأبو داود رقم )1120( و )1117( و )1116رواه مسلم رقم ) (2)

 يف الصوم . 189و  188/  3( يف الصوم ، ابب ما جاء يف الرخصة يف السفر ، والنسائي 713( و )712الرخصة يف السفر ، والرتمذي رقم )
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فقم ، أو من املاء ، وقال املهاجرون : بل إذا  واألنصار ، فقال األنصاريون : ال جيب الغسل إال من الدَّ
يكم من ذلك ، قال : فقمت فاستأذنت على  خالط فقد وجب الغسل ، قال أبو موسى : فأان أْشفم

اُه  إين أريد أن أسألكم عن شيء ، وإين  -أو اي أمَّ املؤمنني  -عائشة ، فأُذمن يل ، فقلت هلا : اي أُمَّ
كَلِن عما كنت سائال عنه أمَّ أْسَتحييكم ؟ فقالت : ال تستحيي أن تسأ ،  ك اليت ولدتك ، فإمنا أان أُمُّ

إذا  "قلُت : فما يُوجب الغسل ؟ قالت : على اخلبري سقطَت ، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
أخرجه مسلم. ويف رواية املوطأ : أن  " ، فقد وجب الغسلاألربع ، وَمِس اخلمتاُن اخلتانَ جلس بني ُشَعبها 

فقال هلا : لقد َشقَّ عليَّ اختالُف أصحابم النيبِم   صلى هللا عليه وسلمسى أتى عائشَة زوَج النيبِم أاب مو 
ُم أن أْستَ ْقبمَلكم بهصلى هللا عليه وسلم يف أمر ، إ َك  ين ألْعظم فقالت: ما هو ؟ ما كنت سائال عنه أمَّ

ُل وال يُن فاسألِن عنه ، زمل ؟ فقالت : إذا جاوز اخلمتاُن اخلتاَن ، فقد فقال : الرجل ُيصيب أهَله ، مث ُيْكسم
والشاهد أن  .(1) ال أسأل عن هذا أحدا بعدكم أبدا وجب الغسل ، فقال أبو موسى األشعري :

الصحابة مع ثبوت اخلالف بينهم يف هذه املسألة ، إال أهنم كانوا يطلبون احلق فيها ، والقلوب ال تزال 
وهذا  نقائها ، فهو جمرد خالف يف الظاهر فقط ، ومل ينفذ للقلوب ،على صفائها والنفوس ال تزال على 

هو عني ما نريده من أحبتنا من طلبة العلم ، لقد اختلف األئمة يف كثري من األمور االجتهادية، كما 
اختلف الصحافة والتابعون قبلهم، وهم مجيعا على اهلدى ما دام االختالف مل ينجم عن هوى أو شهوة 

الشقاق، فقد كان الواحد منهم يبذل جهده وما ويف وسعه وال هدف له إال إصابة احلق أو رغبة يف 
وإرضاء هللا جل شأنه، ولذلك فان أهل العلم يف سائر األعصار كانوا يقبلون فتاوى املفتني يف املسائل 

ل لقد  ويستغفرون للمخطئ، وحيسنون الظن ابجلميع ، ب ماداموا مؤهلني، فيصوبون املصيب االجتهادية
كان يف الصحابة والتابعني رضوان هللا عليهم ومن بعدهم من يقرأ البسملة ومنهم من ال يقرأها ومنهم 
من جيهر هبا ومنهم من يسر، وكان منهم من يقنت يف الفجر، ومنهم من ال يقنت فيها، ومنهم من 

ى يف مس املرأة نقضا يتوضأ من الرعاف والقيء، واحلجامة، ومنهم من ال يتوضأ من ذلك، ومنهم من ير 
للوضوء ومنهم من ال يرى ذلك ومنهم من يتوضأ من أكل حلم اإلبل أو ما مسته النار مسا مباشرا، 

وهكذا كان سلفنا الصاحل ، خيتلفون يف بعض املسائل ولكن خالفهم ومنهم من ال يرى يف ذلك أبسا، 
                                                 

يف الطهارة ، ابب واجب الغسل إذا التقى اخلتاانن ،  46/  1( يف احليض ، ابب نسخ املاء من املاء ووجوب الغسل ابلتقاء اخلتانني ، واملوطأ 349قم )رواه مسلم ر  (1)
 ( يف الطهارة ، ابب ما جاء إذا التقى اخلتاانن وجب الغسل .109( و )108والرتمذي رقم )
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وم احملبة الدينية ، وال يكون سببا للوقيعة ال يفسد قلوهبم وال يعكر صفو أخوهتم اإلميانية ، وال يزيل مفه
ومن املقرر يف القواعد أن احلق يقبل ّمن جاء به ،وأن الباطل يرد ّمن  يف بعضهم ابلقدح والثلب والتثريب

جاء به ، فقد كانوا يقبلون احلق حىت وإن جاء به من هو أصغر منهم يف العلم والسنة واإلميان ، ويردون 
ن كان يفوقهم يف العلم والدين واإلميان ، فاحلق ال يعرف ابلرجال ، وإمنا يعرف البطال ّمن جاء به وإ

على قليل العلم وصغري السن ما ال يفتحه على الكبري العامل ، الرجال ابحلق ،وقد يفتح هللا تعاىل 
ابلقرب  والفضل فضل هللا تعاىل ، فاحلق أيها األحبة ال يعرف ابلسن وال ابلشهادة ، وال ابملناصب ، وال

من والة األمر أو البعد عنهم ، بل احلق يعرف مبوافقة الدليل كتااب وسنة ، وحيث كان األمر كذلك فلم 
الرتاشق ابلتهم يف اخلالف االجتهادي اخلاضع للنظر والتأمل ، ومل القدح يف األعراض ومل الثلب يف 

قوة إال ابهلل العلي العظيم ، قال  ؟ ال حول والالنيات ، ومل إهانة الطالب مبا ال يسوغ من األلفاظ 
صاحب كتاب أدب اخلالف يف اإلسالم )فاخلالف بني سلف األمة وأئمتها مل مينع من أن يصلي 
بعضهم خلف بعض كما كان أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأئمة آخرون يصلون خلف أئمة املدينة 

وال جهرا، وصلى الرشيد إماما وقد احتجم من املالكية وغريهم ولو مل يلتزموا بقراءة البسملة ال سرا 
محد أفصلى اإلمام أبو يوسف خلفه ومل يعد الصالة مع أن احلجامة عنده تنقض الوضوء.وكان اإلمام 

ومل يتوضأ هل  الدم هبن حنبل يرى الوضوء من الرعاف واحلجامة فقيل له: فإن كان اإلمام قد خرج من
وصلى الشافعي رمحه هللا  .م مالك وسعيد بن املسيب كيف ال أصلي خلف اإلمايصلى خلفه؟ فقال:  

ة مؤكدة فقيل له يف ذلك، فقال : الصبح قريبا من مقربة أيب حنيفة رمحه هللا فلم يقنت والقنوت عنده سن
ثبت أوكان مالك رمحه هللا . مبا احندران إىل مذهب أهل العراقر وقال أيضا:  .أخالفه وأان يف حضرته
يني عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأوثقهم إسنادا، وأعلمهم بقضااي عمر األئمة يف حديث املدن

وأقاويل عبدهللا بن عمر وعائشة وأصحاهبم من الفقهاء السبعة رضوان هللا عليهم أمجعني، وبه وأبمثاله 
اد الذي ترخى فيه إير « املوطأ»قام علم الرواية والفتوى وقد حِدث وأفىت رضي هللا عنه، وألف كتابه 

القوي من حديث أهل احلجاز، كما نقل ما ثبت لديه من أقوال الصحابة وفتاوى التابعني، وبِوبه على 
مثرة جهد اإلمام مالك ملدة أربعني عاما، وهو « املوطأ»أبواب الفقه فأحسن ترتيبه وأجاد، وقد اعترب 

عاملا من معاصريه من أول كتاب يف احلديث والفقه ظهر يف اإلسالم وقد وافقه على ما فيه سبعون 
علماء احلجاز، ومع ذلك فحني أراد املنصور كتابة عدة نسخ منه، وتوزيعها على األمصار، ومحل الناس 
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اي رفض ذلك، فقد روي عنه أنه قال:  على الفقه الذي فيه حسما للخالف كان اإلمام مالك أول من
ومسعوا أحاديث ورووا رواايت وأخذ كل  ا، فان الناس قد سبقت هلم أقاويلأمري املؤمنني، ال تفعل هذ

قوم مبا سبق إليهم وأتوا به من اختالف الناس فدع الناس وما اختار أهل كل بلد منهم ألنفسهم. فقال 
... فأي رجل هذا اإلمام اجلليل الذي أيىب أن حيمل الناس على  ليفة : وفقك هللا اي أاب عبدهللااخل

وأقوى ما حفظ وأدرك من العلم الذي ال اختالف فيه  السنة دع فيه أحسن ما مسع منالكتاب الذي أو 
عند أهل املدينة وذلك احلشد من علماء عصره ( فهذا األدب اجلم الكبري ال يوفق له إال املوفقون 

فالعلم  صل على هدي السلف الصاحل ،خريا ،وهو مثرة العلم الصحيح املؤ امللهمون ّمن أراد هللا تعاىل به 
احبه األدب والتقوى والتواضع ليس يف احلقيقة من العلم النافع ، ففي احلقيقة أن إاثرة الذي ال يثمر لص

اخلالف بني املسلمني، أو تنمية أسبابه خيانة عظمى ألهداف اإلسالم، وتدمري هلذه الصحوة املعاصرة 
 يرضي هللا اليت أحيت األمل يف النفوس، وتعويق ملسرية اإلسالم، وتشتيت جلهود العاملني املخلصني ال

مني اليوم عامة والدعاة منهم خاصة بعد اإلميان لجِل شأنه، ولذلك فإن من أكثر وأهم واجبات املس
والقضاء على كل عوامل اخلالف بينهم، فإن   توحيد فصائل محلة اإلسالم ودعاتهابهلل تعاىل: العمل على 

ال مينع اختالف اآلراء من التقاء كان ال حمالة فليكن يف أضيق احلدود، وضمن آداب سلفنا الصاحل، و 
 تعاىل، وعندها فلن يعدموا القلوب الستئناف احلياة اإلسالمية الكرمية ما دامت النية خالصة لوجه هللا

ومن املعلوم ابرك هللا تعاىل فيك أن من أصول اإلسالم احلث على التقارب  يق والتأييد من هللافو الت
لقلوب فالشريعة ف ، فكل سبب يفضي إىل التنازع واختالف اوالتآلف ، وسد أبواب التنافر والتخال

فحرمت الغيبة والنميمة والكذب واللعن وفحش القول والفعل وحرمت بيع املسلم  سدته وأحكمت سده
على بيع أخيه وشراءه على شراء أخيه ، وخطبته على خطبة أخيه ، وحرمت الظلم والقهر ومنع 

 دل واإلنصاف إىل غري ذلك من احلكام املقررة يف الشريعة ،وأمرت ابلعحلقوق من حقوقهم أصحاب ا
ال متنافرة خمتلفة ، فاألصل األصيل يف  اد هبا بقاء القلوب متفقة مؤتلفةفإنك جتدها يف األعم األغلب ير 

الدين هو احلث والرتغيب واألمر ابالجتماع واالئتالف والتحذير من زيغ القلوب والفرقة واالختالف ، 
الجتهادية أصال للوالء والرباء والقدح والتثريب ، وهذا أمر ااخلالف بيننا هو جعل املسائل ومن أسباب 

ال حيل ، فعلى الدعاة إىل هللا تعاىل أن يبينوا للناس أدب االختالف وأن يوصوا الناس إبحياء مبدأ 
ذروا املخالف هلم يف وعلى العلماء وفقهم هللا تعاىل لكل خري أن يعوة اإلميانية والرابطة الشرعية األخ
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ُمواْ  املسائل االجتهادية وأن ال يثرب بعضهم على بعض فيما اختلفوا فيها منها ، قال تعاىل  َواْعَتصم
يعاا َواَل تَ َفرَُّقوْا  َْبلم اَّللِم مجَم َوالَ   أي قوتكم ومجاعتكم ونصركم َواَل تَ َناَزُعوْا فَ تَ ْفَشُلوْا َوَتْذَهَب رمحُيُكْم   ِبم

ن بَ ْعدم َما َجاءُهُم اْلبَ يِمَناُت تَ  َأْن أَقميُموا الدِميَن َواَل تَ تَ َفرَُّقوا  وقال تعاىل  ُكونُوْا َكالَّذميَن تَ َفرَُّقوْا َواْختَ َلُفوْا مم
واألوامر ابالعتصام ِببل هللا تعاىل وإقامة دينه مقرونة بنواٍه عن التفرق والنزاع مع التنبيه إىل النتائج  فميهم 

احلتمية املتمثلة يف الفشل الذي يعىن العجز عن الوصول إىل غاية معينة وهنا فشل األمة وعجزها عن 
َواذُْكُروْا نمْعَمَة اَّللِم َعَلْيُكْم إمْذ ُكنُتْم َأْعَداء القيام بوظيفتها يف هداية البشر واخلالفة الراشدة يف األرض 

لصالة والسالم ذلك خري بيان ، وهو املبني للذكر املبلغ للوحي يف وقد بني عليه ا فَأَلََّف بَ نْيَ قُ ُلوبمُكمْ 
ح ذات وأمرت الشريعة إبصال (1)نواه صرحية " ال تقاطعوا وتدابروا وال تباغضوا وكونوا عباد هللا إخواانا "

الَّ  وقال تعاىل  ْم فَات َُّقوْا اَّلِلَ َوَأْصلمُحوْا َذاَت بمْينمكُ   قال هللا تبارك وتعاىلالبني ، وحذرت من فسادها 
ن جنََّْواُهْم إمالَّ َمْن أََمَر بمَصَدقٍَة أَْو َمْعُروٍف أَْو إمْصاَلٍح بَ نْيَ النَّاسم  َر يفم َكثمرٍي مِم َوإمن  وقال تعاىل  َخي ْ

نَ ُهَما  نمنَي اقْ تَ تَ ُلوا فََأْصلمُحوا بَ ي ْ َن اْلُمْؤمم اغضوا وال تقاطعوا وكونوا وحديث " وال حتاسدوا وال تب طَائمَفَتانم مم
عباد هللا إخواانا كما أمركم هللا تعاىل " أخرجه مسلم من حديث أنس ويف حديث أيب هريرة " ال حتاسدوا 
وال تناجشوا وال تباغضوا وال تدابروا " وخرج أمحد وأبو داود والرتمذي من حديث أيب الدرداء عنه عليه 

إصالح  "قالوا بلى اي رسول هللا قال  "ة والصيام والصدقة ؟السالم " أال أنبئكم أبفضل من درجة الصال
وال نعِن هبذا الكالم أنه ال بد وأن تتفق األمة على  (1)"  فإن فساد ذات البني هي احلالقةذات البني

بل اخلالف واقع ، واخلالف فيها سائغ ، ئل االجتهادية ، فإن هذا متعذر قول واحد يف كل  املسا
ومن أعظم آدابه طلب احلق وطلب العذر  هو التأدب أبدب اخلالف عند حصوله ولكن الذي ندعو له

للمخالف ، وصفاء القلوب بعده ، وأن ال يكون سببا للتدابر والتطاعن والتشاحن وكتابة التقارير السرية 
،  لوالة األمور ، وأن ال يكون سببا هلضم حقوق الناس والنيل من أعراضهم والقدح فيهم والتثريب عليهم

فاهلل املستعان وال حول وال قوة إال ابهلل العلي  لتنقص منهم وإبعادهم عن مناصبهم وأن ال يكون سببا ل
 ى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا .وهللا تعاىل أعلى وأعلم وصلى هللا على نبينا حممد وعل العظيم ،

                                                 
، يف حسن اخللق  908و  907/  2طأ ( يف الرب والصلة ، واملو 2563ابب ما ينهى عن التحاسد والتدابر ، ومسلم رقم ) يف األدب ، 171/  9رواه البخاري  (1)

  وغريهم
 املرام, وقد صححه األلباين يف غاية وأيضاا البزار يف البحر الزخار  , وأيب داود يف سننه , والرتمذي يف جامعه (27508( رقم ) 45/500أخرجه اإلمام أمحد ) (1)
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يف مدارج العلم والتعبد  والرتقيعية بزاد روحه ابالزدايد اهتمام الدا -:القاعدة الواحدة والثالثون 
 . موجب لالستمرار والعطاء

إن األمر يف الدعوة ال بد فيه من التوازن ، فالداعية الذي يفقد مبدأ التوازن ال بد وأن يكون  -:أقول 
عنده خلل يف أمر دعوته ، طال الزمان أو قصر ، ولذلك فقد حرص القرآن على بيان منهج األنبياء يف 

أن يكون حريصا على  -: األول يكون الداعية حريصا على أمرين :بد ، فمن التوازن أن الدعوة والتع
والصدقة والتزود أمره يف خاصة نفسه من تصحيح التعبد هلل تعاىل ، واالزدايد من اخلري من قيام الليل 

 ولذلك فإنك جتد من زاد التقوى بشىت أنواع التعبد املشروعة ، من كثرة الذكر واحلمد والثناء هلل تعاىل ،
ربنا جل وعال يف كتابه الكرمي إذا ذكر أعمال األنبياء يف الدعوة إىل هللا تعاىل مباشرة يقرهنا هللا تعاىل 
أبعماهلم وتعبداهتم  يف خواص أنفسهم ، كما قال تعاىل عن نوح ، بعد ذكر ما جرى بينه وبني قومه 

ا َشُكوراا  قال ، فشكره هلل تعاىل }عبدا شكورا{ سيقت مساق التعليل  تعاىل فكأن قوله  إمنَُّه َكاَن َعْبدا
َواذُْكْر  له دوره الكبري على الصرب على الدعوة ، ومعاانة قومه فيها ، وقال تعاىل عن داود عليه السالم

ْراَن اجلْمَباَل َمَعُه ُيَسبِمْحَن ابم  َعْبَداَن َداُووَد َذا اأْلَْيدم إمنَُّه أَوَّابٌ  ْشَراقم إمانَّ َسخَّ يِم َواإْلم واألواب هو كثري التوبة  ْلَعشم
والرجعة إىل هللا تعاىل ، مع أنه من األنبياء ، ولكن هللا تعاىل مل يذكر نتائج دعوته ، وإمنا ذكر اهتمامه 

َنا لمَداُووَد ُسَلْيَمانَ   بزاد روحه ، ّما يفيد أمهية زاد الروح للداعية ، وقال تعاىل عن سليمان نمْعَم  َوَوَهب ْ
ْيطَاُن بمُنْصٍب   وقال تعاىل عن أيوب اْلَعْبُد إمنَُّه أَوَّاٌب  َ الشَّ ِنم َواذُْكْر َعْبَداَن أَيُّوَب إمْذ اَنَدى رَبَُّه َأيِنم َمسَّ

َعُهمْ  ارُْكْض بمرمْجلمَك َهَذا ُمْغَتَسٌل اَبرمٌد َوَشرَابٌ  َوَعَذابٍ  ثْ َلُهم مَّ َنا َلُه أَْهَلُه َومم ُْويلم َوَوَهب ْ نَّا َوذمْكَرى ألم  َرمْحَةا مِم
وهذه أنواع من العبادات اهتم هبا نيب هللا أيوب ، فصارت زادا لروحه وصربه على بلواه ، وقال  اأْلَْلَبابم 

ْن عمندماَن َوذمْكَرى لمْلَعابمدمي  تعاىل عنه يف موضع آخر َعُهْم َرمْحَةا مِم ثْ َلُهم مَّ َناُه َأْهَلُه َومم ىل وقال تعا  نَ َوآتَ ي ْ
عمنيَ  عن بعض أنبيائه  رَاتم َوَيْدُعونَ َنا َرَغباا َوَرَهباا وََكانُوا لََنا َخاشم فإذا كان   إمن َُّهْم َكانُوا ُيَسارمُعوَن يفم اخْلَي ْ

أنبياء هللا تعاىل يف حاجة كبرية لزاد أرواحهم يف الرتقي يف جماالت التعبد والتقوى واالتصال ابهلل تعاىل ، 
أن هلذا األمر العظيم دوره الكبري يف صربهم وجهادهم يف الدعوة ، وأن هللا تعاىل أبرز هذا اجلانب املهم و 

وأن ال يف حياهتم ، ونبه عليه ، دل ذلك كله على أنه ال بد وأن يهتم الداعية به االهتمام الكامل ، 
ومحده وشكره ، وأن حيرص على أن  ينسى روحه وقلبه من التعبد وتقوية االتصال ابهلل تعاىل بكثرة ذكره

جيعل بينه وبني هللا تعاىل عبادات ال يعلم هبا أحد من اخللق ، ألنه هذا أدعى لإلخالص ، فكلما ترقى 
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الداعية يف مدارج التعبد والتقوى وكان حريصا على تقوية الصلة بربه جل وعال ، كلما كانت قواه يف 
إبذن هللا تعاىل قوية ، وال يهمه تكذيب املكذبني وال قدح الدعوة متجددة ، وعزميته على االستمرار 

والنفيس ،  باه إال وميضي قدما يف سبيل دعوته ويبذل فيها الغالالقادحني وال تثبيط املثبطني ، بل ال تر 
بل إنك تراه يستحلي العذاب والصعوابت اليت تواجهه يف دعوته ، بل إن حسن الصلة ابهلل تعاىل وقوهتا 

ء هللا تعاىل لقبول القلوب واستجابة املدعوين ، ألن من تقرب إىل هللا تعاىل مبا افرتضه سبب إن شا
اي جربيل إين أحب فالان فأحبه ، فيحبه  -:وندب له فإن هللا تعاىل حيبه ، وإن هللا إذا أحب عبدا اندى 

السماء مث يوضع له فيحبه أهل  إن هللا حيب فالان فأحبوه ءاي أهل السما -:جربيل ، مث ينادي جربيل 
عن استسالم القلوب لدعوته ، واستعذاب  ككان الداعية هبذه املثابة فناهي  القبول يف األرض ، فإذا

حلرص على زاد الروح ، وإن خري فاهلل هللا أيها الداعية اباآلذان ملقولته ، وطرب النفوس للجلوس معه ، 
َيانَُه َعَلى   ، قال تعاىلوخري الزاد وخري البناء اد التقوى ، بل التقوى هي خري اللباسالز  َس بُ ن ْ أََفَمْن َأسَّ

َيانَُه َعَلَى َشَفا ُجُرٍف َهاٍر فَانْ َهاَر بمهم يفم اَنرم َجهَ  َس بُ ن ْ ْن َأسَّ ٌر أَم مَّ َن اَّللِم َورمْضَواٍن َخي ْ وقال  نََّم تَ ْقَوى مم
ْقَوى   تعاىل َر الزَّادم الت َّ ٌر   وقال تعاىل َوتَ َزوَُّدوْا فَإمنَّ َخي ْ ْقَوَى َذلمَك َخي ْ وكذلك التزود من  َولمَباُس الت َّ

العلم ، أمر ال بد منه للداعية ، فإنه إن كان يصدر فقط وال يستورد وال يزداد من العلم فإنه سينقطع يف 
َوُقل   ىليوم ما ، ولذلك أمر هللا تعاىل نبيه صلى هللا عليه وسلم ابلدعاء من التزود من العلم فقال تعا

ا  فإذا كان النيب صلى هللا عليه وسلم يؤمر  ىل أبن يدعوه ابن يزيده من العلمفأمره هللا تعا رَّبِم زمْدينم عمْلما
ابالزدايد من العلم ، فكيف بغريه من الدعاة ؟ ال جرم أهنم مأمورون به من ابب أوىل ، قال الطربي 

مد: رِب زدين علما إىل ما علمتِن أمره مبسألته من فوائد رمحه هللا تعاىل )يقول تعاىل ذكره: وقل اي حم
َنة، رمحه هللاالعلم ما ال يعلم  ) ومل يزل صلى هللا عليه وسلم يف زايدة من العلم حىت توفاه  ( وقال ابن ُعيَ ي ْ

ول هللا صلى هللا عليه هللا عز وجل ( وللرتمذي وابن ماجه عن أيب هريرة، رضي هللا عنه، قال: كان رس
ا، واحلمد هلل على كل حال مبا علَّمتِن، وعلمِن ما ينفعِن اللهم انفعِن " لم يقولوس  (1)" وزدين علما

وقال عليه الصالة والسالم " ال إله إال أنت سبحانك اللهم وِبمدك أستغفرك لذنيب وأسألك رمحتك 
وهاب " رواه أبو اللهم زدين علما وال تزغ قليب بعد إذ هديتِن وهب يل من لدنك رمحة إنك أنت ال

                                                 
( يف املقدمة , من حديث موسى بن عبيدة عن حممد بن اثبت عن أيب هريرة ، وقال الرتمذي : هذا 251( يف الدعوات , ابن ماجة رقم )3593رقم )أخرجه الرتمذي  (1)

 . ه موسى بن عبيدة الربذي وهو منكر احلديثفي ضعيف هإسنادو , حديث غريب من هذا الوجه . وقال احلافظ يف " التقريب " : حممد بن اثبت عن أيب هريرة جمهول 
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ولذلك فقد الصحيح ، م املثمر للتقوى والعمل والتعبد فأعظم زاد للداعية إىل هللا تعاىل هو العل،  (2)داود
لُ اَي أَي َُّها  أمر هللا تعاىل نبيه صلى هللا عليه وسلم بقيام الليل بقوله تعاىل ُه ُقمم اللَّْيَل إمالَّ قَلميالا نمْصفَ  اْلُمزَّمِم

ْنُه قَلميالا َأوم انْ قُ  َي  ْص مم َئَة اللَّْيلم هم يالا إمنَّ اَنشم ي َعَلْيَك قَ ْوالا ثَقم َأَشدُّ أَْو زمْد َعَلْيهم َورَتِملم اْلُقْرآَن تَ ْرتميالا إمانَّ َسنُ ْلقم
ا َطوميالا َواذُْكرم اْسَم رَبِمَك َوتَ بَ تَّلْ  َهارم َسْبحا فأمره هنا أبنواع من   إملَْيهم تَ ْبتميالا َوْطئاا َوأَقْ َوُم قميالا إمنَّ َلَك يفم الن َّ

التعبدات ، ألنه سيلقي عليه قوال ثقيال ، وال يتمكن من حتمله إال ابلتزود من العبادة ، ولعل مرادي قد 
هنا حمط  تعبدي إذا وصل له الداعية قال :اتضح إن شاء هللا تعاىل ، فليس هناك سقف علمي أو 

عية إىل هللا تعاىل يف الرتقي يف مدارج التعبد والتقوى والتعلم والتعليم حىت الرحال ، ال ، بل ال يزال الدا
أبو العباس ابن  كان  يتوفاه هللا تعاىل ، نسأل هللا تعاىل أن يعيننا على حتقيق هذا األمر ، ولذلك فقد

غذويت هذه  فجر إىل اشتداد الضحى ، ويقول :تيمية رمحه هللا تعاىل جيلس يف مصاله من بعد صالة ال
يُق َصْدُركَ   وقال تعاىل ,أو كما قال رمحه هللا تعاىل .، لو مل أتغذاها خلارت قواي   َوَلَقْد نَ ْعَلُم أَنََّك َيضم

نيُ  دميَنَ اْعُبْد رَبََّك َحىتَّ أَيْتمَيَك اْلَيقم اجم َن السَّ َْمدم رَبِمَك وَُكْن مم َا يَ ُقوُلوَن َفَسبِمْح ِبم ء فال طريق لتحمل أعبا  مبم
الدعوة والصرب عليها إال ابلتعبد والصرب ، فإن هذا هو زاد األرواح ، واألبدان اليت ال تتغذى أرواحها 

العلم والتقوى االزدايد من مبثل هذا النوع من الغذاء فأهنا ستخور قواها وتذهب مع الريح عزائمها ، ف
ذن هللا تعاىل ، قال النيب صلى هللا والتعبد الصحيح من أعظم األسباب اليت يكون هبا التوفيق والثبات إب

وقبل واملراد ابهلرج أي الفتنة واختالط األمور ،  .(1)مسلم عليه وسلم " العبادة يف اهلرج كهجرة إيل "رواه
وإننا   َأاَن فَاْعُبْدينم َوأَقممم الصَّاَلَة لمذمْكرمي  أن يرسل هللا تعاىل موسى عليه السالم إىل فرعون قال له

ىل هللا تعاىل من حال بعض اجلماعات اليت ال أتبه ابلعلم ، وال حتض أتباعها عليه ، وال ترغبهم لنشكو إ
وهي مع ذلك أتمر أتباعها ابلدعوة إىل هللا تعاىل  بنظرة التقدير واهليبة واالحرتامفيه ، وال تنظر إىل أهله 

أيخذوا احلظ الوافر من العلم ، وهذا أمر وابخلروج يف سبيل هللا تعاىل ، مع أن األفراد اجلدد يف الدعوة مل 
فإن اخللل يف الدعوة ال خيلو إما أن يكون سببه ضعف العلم ، أو فيه نظر ، بل فيه من اخلطر ما فيه ، 

ضعف التعبد وتصحيح القصد ، ولكن إن صح القصد وحرص الداعي إىل هللا تعاىل على االزدايد من 
                                                 

( يف األدب ، ابب ما يقال عند النوم ، ويف سنده عبد هللا بن الوليد بن قيس التجييب البصري ، وهو لني احلديث كما قال احلافظ يف " 5061قم )أخرجه أبو داود  (2)
 التقريب " واحلديث ضعفه األلباين .

 (.3985يف الفنت )أيضاا ( , وابن ماجه 2201( , والرتمذي : يف الفنت )2948ط الساعة )أخرجه مسلم يف الفنت و أشرا (1)
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يكون حليفا للتوفيق والنجاح والثبات ، وهللا من وراء القصد وال العلم والتعبد فإنه يف األعم األغلب س
آله وصحبه حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم ، وهو أعلى وأعلم ، وصلى هللا على نبينا حممد وعلى 

  .وسلم تسليما كثريا 
 . من علم شيئا وجب عليه الدعوة إليه بقدره -:القاعدة الثانية والثالثون 

الدعوة إىل هللا تعاىل واجبة على املسلم ، ولكن هذا الوجوب خيتلف ابختالف أحوال  إن -:أقول 
املسلم يف العلم ، والضابط يف هذا أن من تعلم شيئا من العلم وعرفه على وجهه الصحيح فإن الواجب 

علم  عليه أن يدعو غريه له ، وليس بشرط أن يكون راسخا يف العلم حىت جتوز له الدعوة ، ال ، بل من
أمرا من أمور الدين على وجهه املعتمد عند أهل العلم رمحهم هللا تعاىل فإنه جيب عليه الدعوة بقدر ما 
يعلمه من العلم ، فمن كان عارفا بصفة الوضوء بدليلها مثال ، فله الدعوة يف هذه اجلزئية ، ومن كان 

فمن  يف هذه اجلزئية من الدين ، وهكذا عارفا بكتاب الطهارة مثال ، فالواجب عليه الدعوة إىل هللا تعاىل
دعا إىل هللا تعاىل فيما يتقنه من العلم فال لوم عليه ، ولكن ال يتجاوز احلد فيدعو إىل هللا تعاىل على 
اجلهل والتخرص والظنون الكاذبة اليت ما أنزل هللا تعاىل هبا من سلطان ، وعلى ذلك قوله صلى هللا عليه 

والشاهد منه أنه دعا  (1)ع مِن مقالة فوعاها فأداها كما مسعها ... احلديث "مس وسلم " نضر هللا امرءا
ملن أدى عنه املقالة الواحدة اليت مسعها ، ولكن عليه أن يؤديها كما مسعها ، وهذا الدعاء منه صلى هللا 

ملا   عليه وسلم دليل على صحة هذا الفعل ، فلو كانت الدعوة ال حتل إال يف حق الراسخني يف العلم
كان هلذا الدعاء وجه ، فتأمل هذا ، ولكن كما قلنا سابقا يف قاعدة ) العلماء هم الدعاة ( من أن كل 
من عرف وعلم أمرا من الدين فهو عامل فيه ، والعلم يتجزأ ، واالجتهاد يتجزأ يف أصح قويل أهل العلم 

أن البالغ واجب  ىوهذا دليل عل (2)" وقال عليه الصالة والسالم " بلغوا عِن ولو آيةرمحهم هللا تعاىل ، 
على قدر ما يعلمه اإلنسان ، وهذا هو القول الوسط ، فإن من الناس من ال يرى تبليغ العلم واجبا إال 
إذا بلغ اإلنسان رتبة كبرية يف العلم ، وهذا فيه نوع غلو ، ومن الناس من يرى أن كل مسلم عليه البالغ 

حال بعض اجلماعات اليت تنتسب لإلسالم ، فإهنم أيمرون رعاايهم  حىت وإن مل يكن ذا علم ، كما هو

                                                 
من حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه ، وإسناده صحيح ، وقال الرتمذي : حسن صحيح ، ويف الباب عن زيد  1/84، وابن ماجة  2659أخرجه الرتمذي رقم  (1)

 ، وصححه ابن حبان يف صحيحه ، وعن جبري بن مطعم عند أمحد وابن ماجة .بن اثبت ، عند الرتمذي وابن ماجة 
 . (6486( )2/159أمحد )و  (2669الرتمذي )و ( 398( والطحاوي يف "شرح مشكل اآلاثر" )2669( والرتمذي )3461البخاري )حديث صحيح , أخرجه  (2)
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حديثي التوبة ابلدعوة إىل هللا تعاىل مباشرة ، وخيرجون هبم إىل الدعوة إىل هللا تعاىل  وأيمروهنم إبلقاء 
تفريط وقصور  والوسط هو اخلري الكلمات ِبجة أن من قام يف الدعوة فاهلل تعاىل يفتح عليه ،وهذا فيه 

هو أن كل من تعلم مسألة من العلم وأتقن تعلمها فالواجب عليه أن يدعو إىل هللا تعاىل بقدر ما عنده و 
أركان اإلسالم  عنه من العلم ، وال جيوز له أن يتكلف ما ال علم به ، وملا تعلم ضمام بن ثعلبة رضي هللا

فأقره النيب صلى هللا عليه وسلم  ,يب صلى هللا عليه وسلم قال له : وأان رسول من ورائي من قومي من الن
حىت تستكثر من العلم ، فدعا قومه مبا تعلم من النيب صلى هللا عليه وسلم  ومل يقل له : على هذا ،

، فمن بايعونه  فالدعوة مربوطة ابلعلموجاء هبم ينطقون الشهادة بني يدي النيب صلى هللا عليه وسلم وي
ينا عوة فيه بقدره ، وهللا ربنا أعلى وأعلم ، وصلى هللا على نبعلم أمرا من أمور الدين وجبت عليه الد

 حممد وعلى آله وصحبه وسلم .
 . لكل مقام مقال ، وليس كل ما يعلم يقال -:القاعدة الثالثة والثالثون 

لقد قرران سابقا أن الشريعة جاءت لتحقيق املصاحل وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلها ، وأهنا  -أقول :
ودفع أكرب الفسادين ، وأن املتقرر أن درء املفاسد مقدم على  على حتصيل أعلى املصلحتني ، مبنية

جلب املصاحل ، وبناء على ذلك فإن الدعوة إىل هللا تعاىل ال بد وأن تبىن على هذه القواعد الشرعية 
يراقب هذه القواعد ادام الداعية ال تزال سليمة م -أي الدعوة  -املعتمدة ابلدليل كتااب وسنة ، وأهنا 

فإن رأى الداعية إىل هللا تعاىل أن املصلحة يف السكوت عن  -: املصاحل واملفاسد ، وعلى هذا وينظر يف
 تقتضي منه السكوت يف هذه احلالة وأن احلكمة الدعوية نوع من العلم أو يف مسألة من املسائل ،

 ن يبينها ، فإن العلم ابلشيء أمرأ وليس ألنه يعلم هذه املسألة فال بد فاملشروع له أن يسكت ،
وتعطيل املفاسد  ووجوب بالغه أمر آخر ، فإن البالغ ال بد وأن يربط بتحقيق املصاحل وتكميلها ،

 وبعيدة عن الشهوات وحظوظ النفس ولكن ال بد وأن يكون رقابة املصلحة واملفسدة خاليةوتقليلها ، 
اه يقدر املصاحل واملفاسد بناء على هذا الذعر ألن من الدعاة من متلكه اخلوف من كل شيء ، فرت 

العظيم الذي امتألت به جوانب نفسه ، فاملصاحل واملفاسد ال تكون معتربة إال إن كانت متفقة مع ما 
اعتربه الشرع منها ، فإبالغ العلم والدعوة إىل هللا تعاىل ال بد وأن تكون مرتبطة بتحقيق املصاحل ودفع 

ى النيب صلى هللا عليه وسلم معاذا عن التحديث مبا حدثه به يف شأن فضل  املفاسد، ولذلك فقد هن
كلمة التوحيد ، ملا قال له " حق هللا على العباد أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا ، وحق العباد على هللا 
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كلوا أفال أبشر الناس ؟ قال " ال تبشرهم فيت -ال يشرك به شيئا " فقال معاذ : على هللا أن ال يعذب من
" متفق عليه ، فلما كان إخبار الناس هبذا األمر فيه نوع مفسدة مقابلة ، صار من احلكمة الدعوية 
السكوت عنه ، وعدم إخبار الناس ، وذلك خوفا من اتكاهلم على هذا األمر وترك العمل أو التساهل 

بالغه مرهونة بتحقيق فيه ، مع أن إبالغ العلم من الواجبات املتحتمات ، ولكن ملا كانت الدعوة إب
املصاحل ودفع املفاسد صار من احلكمة السكوت عنه ، ألنه ليس كل ما يعلم يقال ، ولكل مقام مقال 
، وهذا األمر هو الذي حدا أبيب هريرة رضي هللا عنه أن يسكت عن وعاء من األحاديث اليت مسعها من 

فرأى رضي هللا عنه أن احلكمة يف السكوت النيب صلى هللا عليه وسلم ، ألنه لو بثه حلصلت املفسدة ، 
عن هذا النوع من العلم ، وقد ذكر أهل العلم رمحهم هللا تعاىل أنه فيما خيص ذم والية الصبيان من بِن 
أمية ، وذكر بعض ما حيدثونه يف الدين من التقدمي والتأخري والتغيري ، وأبو هريرة قد حفظ من احلديث 

لنيب صلى هللا عليه وسلم ، فلو أنه تعرض له أحد هؤالء األمراء الصبيان ما مل حيفظه غريه من أصحاب ا
ابلسوء لذهب أكثر احلديث ، فكانت احلكمة يف السكوت عن هذا النوع من العلم ، وألهنا من 
األحاديث اليت ال يتعلق هبا عمل ، وإمنا هي يف بيان بعض األخبار اليت ستكون يف األمة بسبب إمارة 

وحيمل أيضا على أهنا من ِن أمية ، فليس كتمها من األمور املوجبة للمفسدة يف األمة ، الصبيان من ب
مجلة األحاديث اليت فيها اخلرب عن املالحم والفنت اليت تقع بني الناس ، ّما لو أخرب به لبادر الناس إىل 

لفنت واملالحم وما وقع )وهذا الوعاء الذي كان ال يتظاهر به هو اه ، كما قال ابن كثري رمحه هللا تكذيب
 اليت لو أخرب هبا قبل كوهنا لبادر كثري من الناس إىل تكذيبه ، بني الناس من احلروب والقتال وما سيقع ،

وردوا ما أخرب به من احلق.كما قال :لو أخربتكم أنكم تقتلون إمامكم وتقتتلون فيما بينكم ابلسيوف ملا 
ءين من العلم ، أما ت من النيب صلى هللا عليه وسلم وعاولذلك قال رضي هللا عنه " حفظصدقتموين ( 

أحدمها فبثثته فيكم ، وأما اآلخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم " رواه البخاري ، وما ذلك إال ألنه ليس  
كل ما يعلم يقال ، ولكل مقام مقال ، إن من الناس من إذا تعلم شيئا من العلم قام وبثه يف الناس ولو  

فسدة ، املهم أنه ال بد وأن يقوله براءة للذمة كما يتومهه ، وهذا خطأ ، بل الدعوة مربوطة كان يف بثه م
يَ ُقوُلوَن َأْكثَ ْرَت فَ َلْو  -َصمِم قَاَل أَبُو ُهَريْ َرَة :َعْن يَزميَد ْبنم األَ  املصاحل واملفاسد ، وألمحد بسندهابلنظر يف 

َن النَّ  ْعُت مم ثْ ُتُكْم بمُكلِم َما مسَم لْ َحدَّ ُتُموىنم ابم ِم  َرَمي ْ . قلت :يبم والرأي وهذا هو العقل  -َقْشعم َوَما اَنَظْرمُتُوىنم
السديد ، قال ابن بطال رمحه هللا تعاىل على قول أيب هريرة يف احلديث السابق )وكذلك ينبغي لكل من 
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دث هبا من أمر مبعروف إذا خاف على نفسه يف التصريح أن يُ َعرِمض.ولو كانت األحاديث اليت مل حي
َعُه تركها( وقال ابن اجلوزي رمحه هللا تعاىل يف كشف املشكل )ولقائل أن يقول   احلالل واحلرام ما َوسم

وكيف يقول رسول  "بلغوا عِن"كيف استجاز كتم احلديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد قال 
املسلمون من الصحابة األخيار والتابعني  ل راويه وكيف يستجيزتم ر قُ كم هللا صلى هللا عليه وسلم ما إذا ذُ 

قتل من يروي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاجلواب أن هذا الذي كتمه ليس من أمر الشريعة فإنه 
إمنَّ الَّذميَن  ال جيوز كتماهنا وقد كان أبو هريرة يقول لوال آية يف كتاب هللا ما حدثتكم وهي قوله 

َن اْلبَ يِمَناتم َواهْلَُدى  َيْكُتُموَن َما أَنَزْلَنا فكيف يظن به أن يكتم شيئا من الشريعة بعد هذه اآلية وبعد  مم
وإمنا  "ليبلغ الشاهد منكم الغائب"أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يبلغ عنه وقد كان يقول هلم 

أغيلمة من  هالك أميت على يدي" و فالن منافق وستقتلون عثمان  : هذا املكتوم مثل أن يقول
ه   كالمه رمحه هللا تعاىل ، وقال يف مرعاة ا.بنو فالن فلو صرح أبمسائهم لكذبوه وقتلوه ( (1)"قريش

الزمان، وتغري األحوال يف آخر  ما كتمه من أخبار الفنت واملالحماملفاتيح )وأراد ابلوعاء الذي مل يبثه، 
الدين على يدي أغيلمة من سفهاء قريش، وقد   صلى هللا عليه وسلم ، من فساد وما أخرب به الرسول هللا

كان أبو هريرة يقول: لو شئت أن أمسيهم أبمسائهم، أو املراد األحاديث اليت فيها تبيني أمساء أمراء اجلور، 
وأحواهلم، وزمنهم، وقد كان أبو هريرة يكِن عن بعض ذلك وال يصرح خوفا على نفسه منهم، كقوله 

مارة الصبيان، يشري إىل خالفة يزيد بن معاوية؛ ألهنا كانت سنة ستني من أعوذ ابهلل من رأس الستني وإ
وقال أبو العباس ابن تيمية رمحه هللا تعاىل  اهلجرة، واستجاب هللا دعاء أيب هريرة فمات قبلها بسنة(

وأجزل له األجر على حديث كتم أيب هريرة رضي هللا عنه لبعض العلم  )كان يف ذلك اجلراب أحاديث 
 اليت تكون بني املسلمني فإن النيب صلى هللا عليه وسلم أخربهم مبا سيكون من الفنت اليت تكون الفنت

بني املسلمني ومن املالحم اليت تكون بينهم وبني الكفار وهلذا ملا كان مقتل عثمان وفتنة ابن الزبري وحنو 
وهتدمون البيت وغري ذلك  : لو أخربكم أبو هريرة أنكم تقتلون خليفتكموقد قال رضي هللا عنهذلك، 

لقلتم كذب أبو هريرة، فكان أبو هريرة ميتنع من التحديث أبحاديث الفنت قبل وقوعها ألن ذلك ّما ال 
وقد كانت رغبة النيب صلى هللا عليه وسلم أن يهدم البيت ويبنيه على  حيتمله رؤوس الناس وعوامهم(

ولكن هل طبق النيب صلى  ، وابب خيرجون منه ،هل له اببني ، ابب يدخل الناس منقواعد إبراهيم وجيع
                                                 

 (4/242( والبخاري يف الفنت )2/324)حديث صحيح , رواه اإلمام أمحد  (1)
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ال ، بل بقي البيت  -س ؟ واجلواب :هللا عليه وسلم هذه الرغبة ، مع أهنا من العلم ، وهل بثها بني النا
فلما كان تبليغ هذا العلم والقيام به نه حتقيق املصاحل ودفع املفاسد على ما هو عليه ، فما املانع ؟ إ

د ويعطل مجال من املصاحل كانت املصلحة الدعوية السكوت عنه ، وعدم بثه يف يوجب شيئا من املفاس
قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " رضي هللا عنه أهنا قالت  عائشةالناس ، فروى احلاكم وغريه عن 

اي عائشة لوال أن قومك حديث عهد جباهلية هلدمت البيت حىت أدخل فيه ما أخرجوا منه يف احلجر 
ابألرض و لوضعته على أساس  زقتهم عجزوا عن نفقته و جعلت هلا اببني اباب شرقيا و اباب غربيا و ألفإهن

وملا حدث أاب هريرة بقوله " اذهب بنعلي هاتني فمن لقيت وراء هذا احلائط يشهد أال إله  (2)إبراهيم "
ا راجعه عمر رضي هللا عنه ، إال هللا مستيقنا هبا قلبه فبشره ابجلنة " عاد وهناه عن التحديث بذلك مل

واحلديث يف صحيح مسلم ، وما ذلك إال ألن إبالغ العلم ال يكون كيفما اتفق ، ال ، بل ال بد وأن 
 يكون منظورا فيه إىل حتقيق املصاحل ودفع املفاسد ، ألنه ليس كل ما يعلم يقال ، ولكل مقام مقال ، و

ىل احلسن البصري رمحه هللا تعاىل حيث أنكر على أنس فانظر إ, هلذا كان السلف يعملون بذلك كثرياا 
بن مالك رضي هللا عنه حني حدث احلجاج بن يوسف ِبديث قتل النيب صلى هللا عليه وسلم للعرنيني 
؛ قال ألنس وأنكر عليه : مل حتدث احلجاج هبذا احلديث ؟! قال له ألن احلجاج عاث يف الدماء , 

ه , فكان واجباا أن ُيكتم هذا احلديث وهذا العلم عن احلجاج ؛ وسيأخذ هذا احلديث يتأول به صنيع
أن هذا احلديث يؤيده ,  -الذي ليس على السواء وليس على الصحة  -لكي ال يكون يف فهمه وعقله 

أو أن هذا احلديث دليل معه , فيفهمه على غري فهمه .فاحلسن رمحه هللا أنكر على أنس رضي هللا عنه 
 ديثه , وندم أنس رضي هللا عنه بعد ذلك على حتديثه احلجاج ِبديث الُعَرنيني .حت -وهو الصحايب  -

واإلمام , كتم أحاديث من أحاديث الفنت , ألنه رأى أن الناس ال حيتاجوهنا   -قبل أيب هريرة  -وحذيفة 
أمحد كره أيضا التحدث ابألحاديث اليت فيها اخلروج على السلطان , وأمر أن تشَطب من مسنده ؛ 

وأبو يوسف كره التحدث أبحاديث الغرائب.ومالك يف الفتنة , وال خري يف اخلروج  ألنه قال : ال خري
واملقصود من هذا : أنه يف الفنت ليس كل , ث أبحاديث فيها ذكر لبعض الصفات رمحه هللا كره التحدي

ضبط األقوال ؛ ألنك ال ما يعلم يُقال , وال كل ما يُقال ال بد وأن  يُقال يف كل األحوال.ال بدَّ من 
والسلف  تدري ما الذي سيحدثه قولك ؟ وما الذي سيحدثه رأيك ؟ وما الذي سيحدثه فهمك؟

                                                 
 (26029, وأمحد ) 5/89( ، والبيهقي يف "السنن" 3021( ، وابن خزمية )3886، ويف "الكربى" )5/216( ، والنَّسائى يف "اجملتَب" 1586أخرجه البخاري )  (2)
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رمحهم هللا أحبو السالمة يف الفنت , فسكتوا عن أشياء كثرية ؛ طلباا للسالمة يف دينهم , وأن يلقوا هللا 
ث يف القيام ، وقد ثبت أن سعد بن أيب وقاص رضي هللا ع جلَّ وعال ساملني نه قال البنه حني حدَّ

ببعض األمر يف الفتنة ؛ قال البنه : اي هذا ! أتريد أن تكون رأساا يف الفتنة ! ال , ال وهللا .فنهى سعد 
بن أيب وقاص ابنه عن أن يكون سعد أو أن يكون أبنه رأساا يف الفتنة , ولو مبقال أو بفعال , ولو رآها 

ن تكون عاقبتها غري محيدة .والناس ال بدَّ أن يزنوا األمور مبيزان شرعي حسنة صائبة ؛ فإنه ال أيمن أ
صحيح , حىت َيْسَلموا, وحىت ال يقعوا ابخلطأ .مث إن لألعمال ولألفعال وللتصرفات ضوابط ال بدَّ من 

يُفهم رعايتها ؛ فليس كل فعل حُيمد يف حال حُيمد يف الفتنة إذا كان سيفهم منه غري الفهم الذي يُراد أن 
)ليس كل ما يُعلم يقال، وال كل ما  طالب رضي هللا عنه قوله املشهور وقد أثر عن علي بن أيب منه .

بل املعروف عنه صلى هللا عليه وسلم أنه كان إذا  يقال حضر أهله، وال كل ما حضر أهله حان وقته(
ال يكون املرء إمام وهو  -عاىل :ى بغريها ، فليس كل ما يعلم يقال، وقال مالك رمحه هللا تأراد غزوة ورَّ 

حيدث بكل ما مسع ، وقد كان السلف رمحهم هللا تعاىل يكرهون حتديث الناس ابملتشابه من العلم ، 
كانت مقرونة ابجلواب ، خوفا من فهم الشبهة وتشرب   ووكانوا حيذرون من بث الشبه بني الناس حىت ول

عوف أنه قال حمداثا عن عمر بن اخلطاب رضي هللا  القلب هبا وعدم فهم جواهبا ، وعن عبد الرمحن بن
لو شهدت أمري املؤمنني أاته رجل فقال : إن فالانا يقول لو مات أمري املؤمنني لبايعنا فالانا ، »  عنه

الذين يريدون يغضبوين ، قلت : ال تفعل ، فإن  قومن العشية ، فأحذر هؤالء الرهطفقال عمر : أل
فأخاف أن ال ينزلوها على وجهها فيطريوا هبا كل  ، ويغلبون على جملسكرعاع الناس  املوسم ، جيمع

مطري ، وأمهل حىت تقدم املدينة ، دار اهلجرة ، ودار السنة ، فتخلص أبصحاب رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم من املهاجرين واألنصار ، وحيفظوا مقالتك وينزلوها على وجهها ، فقال : وهللا ألقومن يف 

فانظر إىل حكمة هذا العاقل احلصيف ذي الرأي السديد ، كيف اقرتح على « أقومه ابملدينة  أول مقام
عمر رضي هللا عنه أتخري األمر إىل القدوم إىل دار العلم والفهم الصحيح السليم ، فهذه القاعدة طيبة 

وا الناس مبا )حدث واملطلوب فيها على الوجه الصحيح وعن علي رضي هللا عنه قال جدا يف فهم الدعوة
)أيها الناس، حتبون أن يكذب هللا ورسوله؟ حدثوا  ويف رواية يعرفون ، أحتبون أن يكذب هللا ورسوله؟(

)ما أنت مبحدث قوما حديثا ال تبلغه عقوهلم إال   ودعوا ما ينكرون( وقال ابن مسعودالناس مبا يعرفون، 
ث، سمعه من ال يبلغ عقله فهم احلدي)إن الرجل ليحدث ابحلديث، في ويف روايةكان لبعضهم فتنة( 
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 فتضروهم( وعن وهب بن منبه قال)ال حتدثوا الناس مبا ال يعلمون  فيكون عليه فتنة( ، وقال أيوب
)ينبغي للعامل أن يكون مبنزلة الطباخ احلاذق، يعمل لكل قوم ما يشتهون من الطعام، وكذلك ينبغي للعامل 

إن الدعوة ليست صراخا يف املنابر بشىت هلم من العلم( أن حيدث كل قوم مبا حتتمله قلوهبم وعقو 
املوضوعات أمام من هب ودب ، وليست هي فتل عضالت أمام العامة حىت تثبت هلم أبنك ال ختاف 
وال ختشى يف هللا لومة الئم ، ال ، بل هي قائمة على حتقيق املصلحة اخلالصة أو الراجحة ، ودفع 

قد قرر أهل العلم رمحهم هللا تعاىل قاعدة سد الذرائع ، وخرجوا عليها ول املفسدة اخلالصة أو الراجحة ،
فإن كان إبالغ العلم وّما ذكروه حتتها هذه القاعدة اليت حنن بصدد شرحها ،  من الفروع ما ال حيصى ،

،  والدعوة إىل هللا تعاىل يف هذا األمر املعني يف هذه الظروف احلالة ال حيقق املصلحة الشرعية املطلوبة
وال يدفع املفسدة املطلوب شرعا دفعها ، بل ال يكون من ورائه إال بث املفاسد وموت املصاحل فالواجب 
السكوت ، وقد قرر أهل العلم رمحهم تعاىل أن إنكار املنكر إن كان سيرتتب عليه ما أهو أنكر منه 

هللا تعاىل لوجدت أن  فالواجب السكوت وعدم اإلنكار ، ولو رجعت إىل قاعدة احلكمة يف الدعوة إىل
فمن املقرر أنه ليس   -:الفروع عليها هي بعينها الفروع على هذه القاعدة فال داعي إلعادهتا ، وعليه 

كل ما يعلم يقال، وال كل صحيح صاحل للنشر، لقصور العقول أحياان عن حتمله، أو لسوء التعامل 
قاله بعض أهل العلم وهو يتكلم عن بعض معه، أو لعدم تنزيل الكالم منازله الصحيحة، وما أمجل ما 

وهذا األمر  األطروحات وبعض الكتاابت اليت مل يراع فيها جانب حتقيق املصاحل ودفع املفاسد ، قال )
يتعلق ابلقالب الذي يقدم من خالله العلم، واللغة املستخدمة يف التبليغ، ومدى مالءمة املقام للتحديث 

طاب فالناس يسعهم من اجلهل ما ال يسع طالب العلم والعامل، فينبغي هبذا العلم، كما يتعلق مبضمون اخل
أن يراعي املتحدث يف هذا الباب هذه النقطة، فما يقدمه الباحث يف هذا الباب على أنه ظن يظنه 
بعض الناس أمرا يقينيا قطعيا، وما يورده من أحاديث ولو أبسانيدها ولو مع التنبيه واإلحالة على 

ون عند البعض صحيحة من كالم النيب صلى هللا عليه وسلم جملرد كوهنا مسبوقة بقال املصادر قد تك
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولو قلت ذكره ابن اجلوزي يف املوضوعات، وال شك أن إشغال الناس مبا 

ا هو ال ينفعهم يف هذه املباحث وإدخاهلم يف مثل هذه املضائق خطأ فلديهم من االلتزامات الشرعية م
فكيف إذا كان يف مثل هذه األطروحات  ث فإشغاهلم هبا ال شك أوىل وأنفعأوىل هبم من هذه املباح

وهذه الكتاابت ما حيمل البعض على ترك العمل والقعود انتظارا خلروج مهدي من هنا أو هناك، فكيف 
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عقوهلم وفهومهم عن  إذا كان فيها ما يهيئ اجلو لكل مدع للمهدوية مثال فيجد له أتباعا ّمن تقاصرت
ملكة التمحيص والنقد، ال شك أن األمر حينئذ يكون أخطر وأخطر، وكيف إذا كان يف هذه الكتاابت 
ما ميهد اجلو للطاعنني يف الدين بدعوى معارضة الواقع لواقع النصوص الشرعية فالقوم يربطون الكتاب 

دي وفالن هو الدجال وفالن هو والسنة مبا سيكون على سبيل التفصيل والتنزيل ففالن هو امله
القحطاين وفالن هو السفياين، والناس منصورون يف مكان كذا بتاريخ كذا حيدده حتديدا زاعما أن القرآن 
والسنة قطعي يف هذا الباب، فإذا ختلف ما قطع به صار عند بعض الناس فتنة إذ مل يعودوا ابلتكذيب 

والعياذ ابهلل، وقد وقع شيء من هذا، فلله كم من خري لصاحب الكتاب بل عادوا ابلتكذيب هلل ورسوله 
وقال أبو العباس ابن تيمية رمحه هللا تعاىل )من العلم ماال  ضل وكم من صاحل زل بسبب هذه الكتاابت (

يؤمر به الشخص نوعا أو عينا إما ألنه ال منفعة فيه له ألنه مينعه عما ينفعه، وقد ينهى عنه إذا كان فيه 
ك أن من العلم ماال حيمله عقل اإلنسان فيضر( وقال رمحه هللا تعاىل )املسائل اخلربية مضرة له، وذل

العلمية قد تكون واجبة االعتقاد وقد جتب يف حال دون حال وعلى قوم دون قوم وقد تكون مستحبة 
غري واجبة وقد تستحب لطائفة أو يف حال كاألعمال سواء وقد تكون معرفتها مضرة لبعض الناس فال 

)ليس كل علم يبث وينشر وإن كان حقا، وقد أخرب  وما أروع ما قاله اإلمام الشاطيبجيوز تعريفه هبا( 
مالك عن نفسه أن عنده أحاديث وعلما ما تكلم فيها وال حدث هبا، وكان يكره الكالم فيما ليس حتته 

على ك تعرض مسألتك عمل، وأخرب عمن تقدمه أهنم كانوا يكرهون ذلك، فتنبه هلذا املعىن، وضابطه أن
فانظر يف مآهلا ابلنسبة إىل حال الزمان وأهله، فإن مل يؤد ذكرها إىل  الشريعة، فإن صحت يف ميزاهنا

مفسدة، فاعرضها يف ذهنك على العقول، فإن قبلتها، فلك أن تتكلم فيها إما على العموم إن كانت ّما 
 الئقة ابلعموم، وإن مل يكن ملسألتك هذا تقبلها العقول على العموم، وإما على اخلصوص إن كانت غري

املساغ، فالسكوت عنها هو اجلاري على وفق املصلحة لشرعية والعقلية( وهل سكت النيب صلى هللا 
ائهم ، عليه عن التصريح أبمساء املنافقني وحتديدهم أبعياهنم إال ألنه ال مصلحة جينيها الدين مبعرفة أمس

ن احلكمة السكوت عن التصريح به، واملهم أيها الداعية املبارك أن فكان م وإمنا هي الفنت والقالقل
تعتمد هذه القاعدة الطيبة املباركة يف سريك يف الدعوة إىل هللا تعاىل ، فقد ابنت بركتها واتضحت مثرهتا 

  حممد وعلى آله وصحبه وسلم .يف القدمي واحلديث ، وهللا تعاىل أعلى وأعلم وصلى هللا على نبينا 
 .مقرب وحمقق ملقصود الدعوةمع نفوس املدعوين فقه فن التعامل  -:عدة الرابعة والثالثون القا
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إن هللا تعاىل ملا خلق البشرية جعل هلا مفاتيح ، وجعل على قلوهبا أقفاال ، فمن وفقه هللا تعاىل  -:أقول 
فمن  ,ا هلا فن للتعامل معهااليت فين من الدعاة ملعرفة مفاتيح القلوب فقد أويت خريا كثريا ، وهذه النفوس

زمام قيادها يف األعم األغلب ، وفهم هذا الفن ، من مهمات الدعوة إىل  فقهه فإن النفوس ستسلم له
هللا تعاىل ، ومنه ما يكون سجية يف الداعية قد فطره هللا تعاىل عليه ، ولكن منه ما ال يتحقق إال ابلتعلم 

وس عليه ، وحنن يف زماننا هذا وهلل احلمد واملنة ، قد كثرت فيه والتطبيق والصرب واجملاهدة وتعويد النف
الدورات التثقيفية واليت ختص كيفية التعامل مع هذه النفوس ، فالنفوس الصعبة هلا مفاتيحها ، والنفوس 

 س الفقراء هلا مفاتيحها ، وهكذااملعاندة هلا مفاتيحها ، ونفوس الكرباء واألغنياء هلا مفاتيحها ، ونفو 
هذا حيتاج إىل خربة ودربة وفهم حلياة الناس وواقعهم ، وهذه الدورات املنتشرة هنا وهناك هلا دورها و 

 صلح هلا من التعامل وما ال يصلح الكبري يف تعريف الداعية ألوضاع النفوس وأحوال القلوب وما ي
لثمرات الزكية والعوائد فمعرفة فن التعامل مع هذه النفوس من األسباب اليت توجب قبول الدعوة وله من ا

الطيبة على الداعية واملدعو ما ال حييط بوصفه القلم ، وإننا ال نعرف أحدا من الدعاة فقه هذا الفن كما 
فقهه نبينا صلى هللا عليه وسلم وصحابته الكرام وسلفنا الصاحل ، فهم أكمل الدعاة وأكمل الناصحني ، 

وإن دراسة  ى خمتلف ألواهنا وتباين منازهلا مع النفوس عل وأكمل من حقق الدرجة العليا يف فقه التعامل
هذه املسألة  -إن كنت ذا فهم  -السرية والنظر يف اتريخ هؤالء العظماء لكفيل أبن يزرع يف قلبك 

فالنفوس  يف هذا البابسلمني أصل األصول املهمة يف الدعوة ، وليس الغرب ما يتقن هذا ، بل حنن امل
، وهذه املفاتيح ال تعرف إال مبعرفة الطريق املوصل هلذه النفوس ، وهذه الطريق هي  واألرواح هلا مفاتيح

بل ال بد من  د وصول العلم إىل أذن املدعو فقطفليس املرا اليت نعنيها بقولنا ) فن التعامل مع النفوس (
 ، وحىت يكون ذلك السعي احلثيث يف معرفة األمور اليت تفتح قلبه ، حىت تنفذ فيه الدعوة إىل هللا تعاىل

أدعى للقبول ، وقد ذكر أهل العلم رمحهم هللا تعاىل مجال من تلك الفنون اجلميلة واليت صار هلا ابلتجربة 
عظيم األثر يف قلوب املدعوين ، وهلا من األدلة الشرعية ما يثبتها ، فبالنظر إىل جمموع األدلة يف هذه 

   -مع النفوس ، وذلك يف عدة أمور :املسألة وجدان أن هناك أصوال يف فن التعامل 
كما ترغب يف أن تكون متحداثا جيداا .. عليك ابملقابل أن جتيد فن اإلصغاء ملن حيدثك ..   -: األول 

فمقاطعتك له تضيع أفكاره وتفقده السيطرة على حديثه .. وابلتايل جتعله يشعر ابحلرج منك ويستصغر 
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ما إصغائك إليه يعطيه الثقة وحيسسه أبمهيته وأمهية حديثه نفسه وابلتايل يتجنب االختالط بك .. بين
 عندك .

حاول أن تنتقي كلماتك .. فكل مصطلح جتد له الكثري من املرادفات فاخرت أمجلها .. كما  -: الثاين
عليك أن ختتار موضوعاا حمبباا للحديث .. وأن تبتعد عما ينفر الناس من املواضيع .. فحديثك دليل 

 شخصيتك .
حاول أن تبدو مبتسماا هاشاا ابشاا دائماا .. فهذا جيعلك مقبوالا لدى الناس حىت ّمن مل  -: الثالث

 يعرفوك جيداا .. فاالبتسامة تعرف طريقها إىل القلب.
حاول أن تركز على األشياء اجلميلة فيمن تتعامل معه .. وتربزها فلكل منا عيوب ومزااي ..  -: الرابع

ب شخص فال جتاهبه هبا ولكن حاول أن تعرضها له بطريقة لبقة وغري وإن أردت التحدث عن عيو 
مباشرة كأن تتحدث عنها يف إنسان آخر من خيالك .. فهو حتماا سيقيسها على نفسه وسيتجنبها 

 معك .
حاول أن تكون متعاوانا مع اآلخرين يف حدود مقدرتك .. ولكن عندما يطلب منك ذلك  -: اخلامس

  ، وعليك أن تبتعد عن إعطاء األوامر لآلخرين فهو سلوك منفر .حىت تبتعد عن الفضول 
حاول أن تقلل من املزاح .. فكثرته حتط من القدر، واملزاح ليس مقبوالا عند كل الناس ..  -: السادس

 وقد يكون مزاحك ثقيالا فتفقد من خالله من حتب .. وعليك اختيار الوقت املناسب لذلك .
هما مواضحاا يف تعاملك .. وابتعد عن التلون والظهور أبكثر من وجه .. فحاول أن تكون  -: السابع

 بلغ جناحك فسيأيت عليك يوم وتتكشف أقنعتك .. وتصبح حينئٍذ كمن يبِن بيتاا يعلم أنه سيهدم .
ابتعد عن التكلف ابلكالم والتصرفات .. ودعك على طبيعتك مع احلرص على عدم فقدان  -: الثامن

 مبا تقوله قبل أن تنطق به . االتزان .. وفكر
ال حتاول االدعاء مبا ليس لديك .. فقد توضع يف موقف ال حتسد عليه .. وال ختجل من  -:التاسع 

وضعك حىت لو مل يكن مبستوى وضع غريك فهذا ليس عيباا .. ولكن العيب عندما تلبس ثوابا ليس 
 ثوبك وال يناسبك .
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رة .. وال تكثرها .. وحاول أن تكون بدعوة .. وإن قمت بزايرة اخرت األوقات املناسبة للزاي -:العاشر 
أحد فحاول أن تكون خفيفاا لطيفاا .. فقد يكون لدى مضيفك أعمال وواجبات خيجل أن يصرح لك 

 هبا ، ووجودك مينعه من إجنازها .فيجعلك تبدو يف نظره ثقيالا .
إحراج من تطلب إليه قضاؤها .. ال تكن حلوحاا يف طلب حاجتك .. وال حتاول  -: احلادي عشر

وحاول أن تبدي له أنك تعذره يف حالة عدم تنفيذها وأهنا لن تؤثر على العالقة بينكما.. كما جيب 
عليك أن حترص على تواصلك مع من قضوا حاجتك حىت ال جتعلهم يعتقدون أن مصاحبتك هلم ألجل 

 مصلحة .
هم .. سيكون من عها .. فاحرتامك هلا محافظ على مواعيدك مع الناس واحرتم -: الثاين عشر

 احرتامك هلم .. وابلتايل سيبادلونك االحرتام ذاته .
 ابتعد عن الثرثرة .. فهو سلوك بغيض ينفر الناس منك وحيط من قدرك لديهم . -: الثالث عشر
أنك من ابتعد أيضاا عن الغيبة فهو سيجعل من تغتاب أمامه أيخذ انطباعاا سيئاا عنك و  -: الرابع عشر

  هواة هذا املسلك املشني حىت وإن بدا مستحسناا حلديثك .. وابتعد عن النميمة .
عليك أبمجل األخالق )التواضع( فمهما بلغت منزلتك ، فإنه يرفع من قدرك وجيعلك  -: اخلامس عشر

ة وهذه النقاط منقولتبدو أكثر ثقة بنفسك .. وابلتايل سيجعل الناس حيرصون على مالزمتك وحبك .
من رسالة يف فقه التعامل مع الناس ،وهي نقاط طيبة ، جزى هللا من قاهلا خري اجلزاء ، وهي جامعة 

من اعتمدها من الدعاة فإن كالمه وموعظته وتوجيهه سيكون مقبوال ألصول فن التعامل مع الناس ، 
ى آل وصحبه ا حممد وعلإبذن هللا تعاىل ، وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل ، وصلى هللا على نبين

 وسلم تسليما كثريا .
الدعوة إىل هللا تعاىل ال حتد بزمان دون زمان وال  -:والسادسة والثالثون  والثالثون القاعدة اخلامسة

 . عطاء الداعية ال حيد بزمن ما دام حيا قادراو. مبكان دون مكان
لقد دأب أنبياء هللا تعاىل ابلدعوة  :مها قاعداتن متقاربتان ، فشرحهما سيكون واحدا فأقول  -أقول :

إميِنم   يف كل وقت ، وعلى كل حال ، كما قال تعاىل عن نوح عليه الصالة والسالمإىل هللا تعاىل 
َر هلَُ  ي لَْيالا َونَ َهاراا فَ َلْم يَزمْدُهْم ُدَعائمي إمالَّ فمَراراا َوإميِنم ُكلََّما َدَعْوتُ ُهْم لمتَ ْغفم َعُلوا َأَصابمَعُهْم يفم ْم جَ َدَعْوُت قَ ْومم
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َهاراا مُثَّ إميِنم   أَْعَلْنُت هَلُْم َوَأْسَرْرُت هَلُْم آَذاهنممْم َواْستَ ْغَشْوا ثمَيابَ ُهْم َوَأَصرُّوا َواْسَتْكبَ ُروا اْستمْكَباراا مُثَّ إميِنم َدَعْوتُ ُهْم جم
يف الدعوة إىل هللا تعاىل ، فكانت دعوته فقد بذل نيب هللا نوح عليه السالم حياته ووقته وجهده   إمْسَراراا

رد وال هي اهلاجس الذي يقلقه ، والشغل الذي امتأل به قلبه ، فال يصرفه عنها تكذيب وال سخرية وال 
وإمنا هو العزم الذي ال يفرت ، وجذوة النور يف مهة ال تنطفي ، فكان يغشى قومه يف الليل  صدود ،

وكان ينوع الدعوة عليهم سرا اترة وجهرا اترة ، فماذا بقي من حياة نيب والنهار ابلدعوة إىل هللا تعاىل ، 
هللا نوح مل يسخره يف خدمة دينه ودعوته ؟ ال جرم أهنا مهة قد فاقت احلدود ، وانظر إىل نيب هللا تعاىل 

اىل ، يعقوب عليه وعلى نبينا الصالة والسالم ، وهو يف سياقة املوت وسكراته ، يدعو أبناءه إىل هللا تع
ن بَ ْعدمي قَاُلوْا نَ ْعُبُد   فقال تعاىل عنه أَْم ُكنُتْم ُشَهَداء إمْذ َحَضَر يَ ْعُقوَب اْلَمْوُت إمْذ قَاَل لمَبنميهم َما تَ ْعُبُدوَن مم

ا َوحَنُْن َلُه ُمْسلمُمونَ  دا يَم َوإممْسَاعميَل َوإمْسَحَق إمهَلاا َواحم هو يف سكرات املوت ، مل و   إمهَلََك َوإمَلَه آاَبئمَك إمبْ َراهم
ينس هم الدعوة إىل هللا تعاىل ، ذلك ألن الدعوة ال تعرف زماان وال مكاان ، فكل األوقات تصلح 

وإال   ،ولكنها اهلمم اليت تقوى وتفرتللدعوة إىل هللا تعاىل وكل األمكنة تصلح للدعوة إىل هللا تعاىل
مم والعزائم تنفل بسبب الغفلة وحب العاجلة ، فاألسباب ميسرة ، والظروف صاحلة للدعوة ،إال أن اهل

والتهم وانظر إىل نيب هللا تعاىل يوسف عليه السالم ، وهو يف السجن ، غريبا مظلوما ، ومع هذه اآلالم 
الكاذبة اليت هي كفيلة أبن تشغل القلب والعقل والروح ، يقوم يف السجن داعية إىل هللا تعاىل ، ألن 

 ون مكان ، فكما أن أرض احلرية خارج السجن أرض صاحلة للدعوة ،الدعوة ال تعرف مكاان د
فكذلك أرض احلبس والقهر أرض صاحلة للدعوة ، ولكن أين اهلمة اليت تفل احلديد كهمة يوسف عليه 

جل وعال عرض الرؤاي عليه من قبل الشابني السجينني  ىلسالم ، قال تعاىل عنه بعد أن حكالصالة وا
اُر َما   هلم قال تعاىلوقبل تفسريها معه ،  ُد اْلَقهَّ ٌر أَمم اَّللَُّ اْلَواحم ْجنم أَأَْراَبٌب ُمتَ َفرِمُقوَن َخي ْ يبَم السِم اَي َصاحم

ْن ُسْلطَاٍن إمنم  َا مم ُتُموَها أَنْ ُتْم َوآاَبؤُُكْم َما أَنْ َزَل اَّللَُّ هبم ْن ُدونمهم إمالَّ َأمْسَاءا مَسَّي ْ  َّللمَّم أََمَر َأالَّ  احْلُْكُم إمالَّ تَ ْعُبُدوَن مم
ُه َذلمَك الدِميُن اْلَقيِمُم َوَلكمنَّ َأْكثَ َر النَّاسم اَل يَ ْعَلُمونَ  فالسجن واحلال فيه ال تكاد ختفى على   تَ ْعُبُدوا إمالَّ إمايَّ

، فكل األمكنة تصلح للدعوة إىل هللا تعاىل ،  مكان العارف هبا ،ولكن الدعوة ال تعرف مكاان دون
الرتتيب اجليد واهلمة الصادقة والعزمية اليت تقلب العسري يسريا بفضل هللا تعاىل ، فكل مكان  ولكن مع

يف األرض ميكن أن يكون حمطة للدعوة إىل هللا تعاىل ، الوالئم واالسرتاحات ومدرجات املالعب 
وحىت عند  بل اهي االنرتنت ، واألسواق العامةواحلدائق العامة واملنتدايت العامة واخلاصة ، ومق
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اإلشارات املرورية ، ويف السجون ، ويف حمل الوظيفة ، وغريها من األمكنة ، وكذلك يف األزمنة ، 
ويف حال الشغل ، ويف حال السراء والضراء فالداعية داعية يف حال الصحة واملرض ، ويف حال الفراغ و 

داعية إىل هللا تعاىل ، ره فال يزال الفرح واحلزن ، ويف حال الغىن والفقر ، وحىت لو كربت سنه واحنىن ظه
فالدعوة إىل هللا تعاىل هي وظيفة العمر اليت ال بد وأن تكون هاجسا ال ينقطع ، فمن كثر تفكريه يف 

وجرب جتد  بواب فيها ما ال يفتح على غريهالدعوة وصارت مهه وشغله الشاغل فسوف يفتح له من األ
 ليست مرتبطة ابلدوام الرمسي وال ابلعمر الوظيفي فمىت ما ما قلته لك صحيحا ، والدعوة إىل هللا تعاىل

تقاعد الداعية ختلى عن دعوته أو فرتت اهلمة فيها وكثر التقصري فيها ، ال ، بل الدعوة هي الوظيفة 
احلقيقية اليت ال هناية هلا إال املوت ، والدعوة ليست مقصورة على املسجد فقط ، وال على اجلهات 

يك موظفا مل هبذا األمر فقط ، بل الدعوة حق حلق مسلم عامل مبا يدعو إليه حىت وإن الرمسية املعنية 
وقد كان النيب صلى هللا عليه وسلم يدعو إىل هللا تعاىل يف كل مكان ، يف املواسم  حكوميا ،

 مجيتمعون فيها وخيلو ابلواحد منهواالجتماعات العامة واخلاصة وكان يغشى الكفار يف منتدايهتم اليت 
بل وكان يدعو إىل هللا تعاىل حىت على ظهر الدابة ، كما ورد بذلك عدة أحاديث ، فليس هناك مكان 
وال زمان إال وهو صاحل للدعوة ، ولكن مع اجلد والعزم والرتتيب احلكيم املقرون بتحقيق املصاحل ودفع 

ر أنبيائهم وصاحليهم مساجد قبلكم كانوا يتخذون قبو  وهو يف سياقة املوت " أال وإن مناملفاسد ، وقال 
وملا ذكرت له أم سلمة كنيسة رأهتا أبرض  (1)أال فال تتخذوا القبور مساجد فإين أهناكم عن ذلك "

كانت على وجهه وقال "   ين من سكراته رفع رأسه وكشف خرقةاحلبشة وكان يف سياق املوت ويعا
وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار أولئك إذا كان فيهم الرجل الصاحل فمات بنوا على قربه مسجدا 

إال هللا أال إن للموت  وكان يقول وهو يف السكرات أيضا " ال إله (2)اخللق عند هللا يوم القيامة "
ويرددها صلى هللا عليه وسلم ، وهو يف هذا  (3)وما ملكت أميانكم " الصالة ، الصالة ،لسكرات 

ل الدعوة إىل هللا تعاىل هي اهلاجس والشغل واهلم الوقت الصعب والظروف الرهيبة ،ومع ذلك فال تزا
 داعية يف بالده ويف إهنا الدعوة اليت ال حيدها زمان وال مكان ، والداعية إىل هللا تعاىل ، هللا أكرب الوحيد 

                                                 
 . ( يف املساجد ، ابب النهي عن بناء املساجد على القبور532رقم )أخرجه مسلم حديث صحيح ,  (1)
 (24252, وأمحد ) 2/41( ، والنسائي يف "اجملتَب" 16( )528( ، ومسلم )3873( و )427جه البخاري )حديث صحيح , أخر  (2)
 ., وصححه احلاكم ، ووافقه الذهب 290/  6( ورواه أمحد يف " املسند " 2698( يف األدب , ورواه أيضاا ابن ماجة رقم )5156أخرجه أبو داود رقم ) (3)
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الناس  املبارك من بني سائرواملهم أنِن أريد أن أبني لك أن هللا تعاىل قد اختارك أيها الداعية  خارج بالده
تكون داعية إىل منهجه ، ومرشدا وهاداي إىل سبيله وصراطه املستقيم ، وهذه نعمة كبرية ، فال بد  أن

وأن تشكر هللا تعاىل على هذه النعمة ، وأن تقوم هبذه األمانة الكبرية خري قيام ، وأن تقدرها قدرها  وأن 
ة وال مال وال حتصيل معاش وال وأن ال يشغلك عنها زوجة وال ولد وال وظيفتعرف حق هللا تعاىل فيها ، 

قة خوف من أحد ، فكن داعية إىل منهج هللا تعاىل يف كل مكان ويف كل زمان على حسب الطا
 -والوسع ، وكما قال املتنيب :

  
      

 وعلى آله وصحبه وسلم .وهللا تعاىل أعلى وأعلم وصلى هللا على نبينا حممد 

على قدر أهل العزم أتيت العزائم 
      وتعظم يف عني الصغري صغارها

. 

 وأتيت على قدر الكرام املكارم

       وتصغر يف عني العظيم العظائم

. 
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 . الصحيحة تقوم على ركين التصفية والتحليةالدعوة  -:والثالثون  بعةالقاعدة السا
رمحهم هللا للناس لتحقيق عدة أمور ، وهي اليت يسميها أهل العلم  رسلهإن هللا تعاىل قد بعث  -أقول :

ك : البالغ املبني ، قال تعاىل فمن ذل -هي كثرية وجيمعها لنا عدة أمور :تعاىل بوظائف إرسال الرسل و 
  إمالَّ اْلَبالُغ اْلُمبمنُي فَ َهْل َعَلى الرُُّسلم . 

ريٍَة أاََنْ َوَمنم ات َّبَ َعِنم  ومن ذلك : الدعوة إىل هللا تعاىل ، قال تعاىل  ُقْل َهذمهم َسبميلمي أَْدُعو إمىَل اَّللِم َعَلى َبصم
َن اْلُمْشرمكمنيَ    .  َوُسْبَحاَن اَّللِم َوَما َأاَنْ مم

رميَن َوُمنذمرميَن   : التبشري واإلنذار ، قال تعاىل ومن ذلك َبشِم َوَما أَْرَسْلَناَك إمالَّ   وقال تعاىل رُُّسالا مُّ
راا َوَنذميراا   ُمَبشِم

ْم  ومن ذلك : إصالح النفوس وتزكيتها ، قال تعاىل  ُلو َعَلْيهم ُهْم يَ ت ْ ن ْ يِمنَي َرُسوالا مِم ُهَو الَّذمي بَ َعَث يفم اأْلُمِم
ْم َوي ُ  بمنيٍ آاَيتمهم َويُ زَكِميهم ي َضاَلٍل مُّ ن قَ ْبُل َلفم ُّ  وقال تعاىل   َعلِمُمُهُم اْلكمَتاَب َواحلْمْكَمَة َوإمن َكانُوا مم اَّلِلُ َويلم

َن الظُُّلَماتم إمىَل الن ُُّورم   أي إبرسال الرسل وإنزال الكتب . الَّذميَن آَمُنواْ خُيْرمُجُهم مِم
الزائغة ، ويدل عليها كل آية فيها األمر ابلتوحيد والنهي عن  ومن ذلك : تقومي األفكار املنحرفة والعقائد

ا .  الشرك ومتابعة اآلابء على الباطل وتفنيد عبادة األصنام وهي كثرية جدا
ٌة بَ ْعَد الرُُّسلم  ومن ذلك : إقامة احلجة ، قال تعاىل   لمَئالَّ َيُكوَن لملنَّاسم َعَلى اَّللِم ُحجَّ

اَي َداُووُد إمانَّ  صل احلكومات بني أفرادها ابحلق والعدل ، قال تعاىل ومن ذلك : سياسة األمم وف
لََّك َعن َسبميلم اَّللَّم  حلَْقِم َواَل تَ تَّبمعم اهْلََوى فَ ُيضم عليه  وقال  َجَعْلَناَك َخلميَفةا يفم اأْلَْرضم فَاْحُكم بَ نْيَ النَّاسم ابم

وحيث كانت هذه  (1)نبياء كلما هلك نيب بعث نيب"كانت بنوا إسرائيل تسوسهم األ  الصالة والسالم "
األمور هي مقاصد بعثة الرسل والوظيفة اليت أمر الرسول هبا ، فهي بعينها ما يطلب من الداعية إىل هللا 
تعاىل ، ألن العلماء هم الدعاة ، وهم ورثة األنبياء ، فالداعية إىل هللا تعاىل ال بد وأن يكون على الطريقة 

ومن املعلوم إبمجاع املسلمني أن النيب صلى هللا عليه وسلم هو آخر األنبياء  عليها الرسل ،اليت كانت 
وآخر الرسل ، فال نيب بعده ، فأقام هللا تعاىل أهل العلم من أمته رحم هللا تعاىل أمواهتم وثبت أحياءهم 

إما فكر أو عقيدة  -بني أمرين :ابقة رأيتها تدور مقام األنبياء يف األمم السابقة ، وإذا رأيت املقاصد الس

                                                 
 . (2/297( يف اإلمارة ، ابب وجوب الوفاء ببيعة اخللفاء األول فاألول , وأمحد )1842األنبياء ، ابب ذكر بِن إسرائيل ، ومسلم رقم )يف  360/  6البخاري أخرجه  (1)
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فاسدة ترىب ونشأت عليها األمم فبعث النيب لتقوميها وتصحيحها ، وإما غرز العقيدة الصحيحة والرتبية 
على التعبد الصحيح والعمل املتفق مع ما يريده هللا تعاىل من العباد ، فاألول هو ما نعنيه مببدأ التصفية 

ووظيفة الداعية إىل هللا تعاىل تقوم على هذين املبدأين ، واألمرين  لية ،، والثاين هو ما نعنيه مببدأ التح
املهمني ، واليت هي خالصة الدعوة إىل هللا تعاىل ، فال بد من إخراج املخالفات من األفكار والعقائد 

مر واألعمال الفاسدة من قلوب املدعوين ، وزرع األفكار والعقائد واألعمال الصحيحة يف القلوب ، واأل
واصلة وعدم وامل ة والعزمية واإلصرار على التصحيحعسري ولكنه يسري مع توفيق هللا تعاىل وصدق الني

فال بد من اقتالع الشرك من القلوب واألعمال والعقول ، وهو التصفية ، وزرع  -االنقطاع ، وعليه :
ة ، وهو التحلية ، وال بد التوحيد الصايف والعقيدة الصحيحة املتفقة مع الكتاب والسنة وفهم سلف األم

وبيان العواقب  وبيان عظم مضادهتا للدين والعقل من نسف البدعة من واقع الناس وتكريههم فيها
اخلطرية املرتتبة عليها ، وهو التصفية ، ومن مث تقرير السنة يف القلوب وحتبيب الناس يف السنة والعمل هبا 

لدعاة أهل البدع ، وهو التحلية ، وال بد من حتذير ، وحتبيب الناس يف علماء أهل السنة وتبغيضهم 
وبيان أثرها القبيح  لة اليت تبني العقوبة على فاعلهاالنهي عنها ، واألد يفالناس من املعصية وبيان األدلة 

السيئ على الفرد واجملتمع والكون ، ويف العاجل واآلجل ، وهو التصفية ، ومن مث دعوة الناس على 
لصحيح والتقرب إىل هللا تعاىل أبنواع القرابت ، وهو التحلية ، وال بد من هدم األفكار الطاعة والتعبد ا

للكتاب والسنة  املنحرفة املعوجة اليت بنيت على خالف احلق واليت تدعو أصحاهبا إىل األعمال املخالفة
، وهو ب والعقول من إخراج هذه األفكار الفاسدة وحماربة هذه اآلراء الشاذة الكاسدة من القلو  ال بد، 

التصفية ، مث بث األفكار الصحيحة املتفقة مع الكتاب والسنة ، فإن تقومي األفكار وتصحيح الفهم من 
أهم األمور ، ألن كل املخالفات اليت ظهرت وتظهر وال تزال ستظهر يف البالد والعباد إمنا سببها الفهم 

يح ، فتقومي الفكر وتصحيح الفهم من األمور املغلوط والتفكري املنكوس الذي مل ينب على الفهم الصح
الكبرية اخلطرية اليت ال بد وأن تكون من مقدمات اهتمامات الداعية إىل هللا تعاىل ، فكل الفرق املخالفة 
ألهل السنة من اخلوارج إىل آخر فرقة إمنا أتيت من الفهم املنكوس املغلوط الفاسد ، فمبدأ التصفية 

بدأ التحلية بزرع األفكار الصحيحة من أكرب مهمات الداعية إىل هللا تعاىل ، وال إبزالة تلك األفكار ، وم
بد من نسف األحاديث الضعيفة واملروايت الواهية والنقوالت املكذوبة املوضوعة من بطون الكتب 

ا ، وحتذير الناس من العمل هب ضعفهاوبياهنا للناس ، وبيان أسباب وغريها احلديثية والفقهية والسلوكية 
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وهذا من أعظم ما خيدم به دين هللا تعاىل ، ومن أعظم ما ينصر به النيب صلى هللا عليه وسلم ، وهو 
، ومن مث ال بد من بث األحاديث الصحيحة وتيسري فهمها للناس ، ودعوة الناس إىل  التصفيةمبدأ 

لتحلية ، وال بد من حتذير االقتصار يف أخذ أمورهم الدينية اعتقادا وعبادة ومعاملة عليها ، وهو مبدأ ا
والنقل الناس من األخالق الفاسدة املذمومة ، والعوائد الكاسدة واألعراف والسلوم املخالفة للدين 

، البد من حتذير الناس من سفاسف األخالق وترهات التصرفات ، والفطرة السليمة والعقل الصريح 
التحلي ابألخالق الفاضلة الكرمية النبيلة اليت وهو التصفية ، ومن مث غرز األخالق الطيبة والدعوة إىل 

جاء هبا الكتاب والسنة ، فالتحذير من سيء األخالق هو مبدأ التصفية ، واألمر والدعوة والرتغيب يف 
حماسن األخالق ومعايل األمور هو مبدأ التحلية ، وال بد من بيان الشبه اليت يعتمد عليها أهل الباطل ، 

ن مث ال بد من كسرها على دليل الكتاب والسنة وإزهاق روحها بسيف احلق ، وهو مبدأ التصفية ، وم
وهو التحلية ، وال بد من دعوة الناس إىل اطراح ما اعتادوه من األمور اليت ختالف الكتاب والسنة من 

وال بد مع ذلك من داللة  ,لتصفيةالقنوات التالفة واملتابعات السخيفة واالهتمامات الساجمة ، وهو ا
لناس على البدائل الطيبة النافعة املشروعة ، واليت ال جتِن منها األمة أفرادا ومجاعات إال كل خري ، وهو ا

من حتذير الناس من القدوات السيئة ، وإخراج حمبتهم من القلوب ، من االقتداء أيضا التحلية ، وال بد 
اس قدوات هلم يف أعماهلم وهديهم عب كرة ، أو غري ذلك ّمن يتخذهم كثري من النمبطرب أو ّمثل أو ال

، فهذه القدوة التالفة تزرع األخالق املذمومة ، وتورث أمورا ال حتمد عقباها على األمة ، فاالهتمام 
إبخراج القدوة الطاحلة هو مبدأ التصفية ، ومن مث فال بد من زرع القدوة الصاحلة يف القلوب ، وداللة 

إال كل خري ونور وصالح يف  ال جتِن األمة من االقتداء هبمواليت الناس على القدوة الصاحلة الناصحة ، 
أعالم اهلدى  هم ة الكرام والسلف الصاحل واألئمة الذينوالصحابالعاجل واآلجل ، وهم األنبياء 

فاقتالع القدوة الطاحلة من القلوب هو مبدأ التصفية ، وزرع القدوة الصاحلة وحتبيب ومصابيح الدجى ، 
مبدأ التحلية ، فأنت ترى أيها الداعية املبارك املوفق أن عمل الداعية إىل هللا تعاىل يدور  الناس فيها هو

على مبدأي التصفية والتحلية ، فهو كالطبيب ، فإن عمل الطبيب يدور على إخراج املادة الفاسدة اليت 
ها ، ما أن لألبدان طبيبأوجبت التلف واألمل ، وزرع املادة الطيبة اليت تزيل هذا األمل وتذهب أثره ، فك

أطباء القلوب  فلألدواء املعنوية شفاؤها ، فالدعاة هم وكما أن لآلالم  احلسية عالجها ، فللقلوب طبيبها
أنفع الطب وخري الطب ، ألنه طب يورث جنة عرضها السموات واألرض ، فاألمر كبري ،  هو، وطبهم 
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اهدة وكثرة استعانة ابهلل تعاىل ، وحيتاج إىل جمو والنتائج طيبة ، ولكن حيتاج إىل صرب ومصابرة وجهد 
عزمية صادقة وعمل دؤوب وختطيط حكيم ، وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل ، وهو حسبنا ونعم 

 الوكيل ، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم .
 . ضالل أحد د ، كما أنه ال أمان منال أيس من هداية أح -:والثالثون  ثامنةالقاعدة ال

إن هللا تعاىل قد وكل بكل واحد منا قرينة من اجلن وقرينة من املالئكة ، فقرينة من املالئكة  -:أقول 
النيب صلى  أيمره ابخلري ويعده ابخلري ، وقرينة من الشياطني أيمره ابلشر ويعده ابلكذب والبهتان ، قال

ْن َأَحٍد ، إمالَّ وَ  ْنُكْم مم َن اْلَمالَئمَكةم هللا عليه وسلم "َما مم َن اجلْمنِم ، َوَقرميُنُه مم َك  "َقْد وُكِمَل بمهم َقرميُنُه مم قَاُلوا : َوإمايَّ
َقٍِ  "اَي َرُسوَل هللام ؟ قَاَل  َي ، َوَلكمنَّ اَّللََّ َأَعاَنِنم َعَلْيهم ، َفاَل أَيُْمُرينم إمالَّ ِبم وقد ورد الدليل أبن  (1)" َوإمايَّ

إن "رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  دم ، وللشيطان ملة ، فعن ابن مسعود قال : قالللشيطان ملة اببن آ
للشيطان ملة اببن آدم ، وللملك ملة ، فأما ملة الشيطان فإيعاد ابلشر وتكذيب ابحلق ، وأما ملة امللك 

ألخرى فإيعاد ابخلري وتصديق ابحلق ، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من هللا فليحمد هللا ، ومن وجد ا
فما دام العبد ال يزال يف هذه احلياة فال أيس فيه للعودة إىل احلق إن كان  -:وعليه  (2)فليتعوذ ابهلل "

ضاال بعيدا عن اهلدى ، وال أمان عليه من االنتكاسة والضالل إن كان مهتداي ، فما دامت مادة امللك 
ادة امللك صار العبد يف منعة وهداية ، والشيطان تعتلجان يف قلبه وتنزالن على روحه ، فإنه إن غلبت م

وإن غلبت مادة الشيطان صار العبد يف شقاء وغواية ، فعلى الداعية إىل هللا تعاىل أن ال ييأس من 
هداية أحد ، مهما بلغ يف الضالل ما بلغ ، ومهما بلغ يف البدعة واملخالفة ما بلغ ، فما دامت الروح 

ن تيأس من واقع أحد من الناس مهما كان يف الغواية والضالل والبعد بني جنبيه فاهلداية ّمكنة ، وإايك أ
عن هللا تعاىل ، فكم من ضال بعيد عن احلق واهلدى قد اهتدى وصار من أعوان احلق وأنصار السنة 

فكل  أهنا بعيدة عنه أو مستحيلة أبداا أو توبته، وال تتصور  ال تستعظم هداية أحدبكلمة واحدة ، 
صاحلة حيتاج من حيييها يف قلبه ويوقظها يف روحه، وتذِكر أن أمري املؤمنني عمر بن إنسان فيه بذرة 

صلى هللا عليه وسلم وحاول قتله، حىت ملا طمع  كان من أعدى أعداء رسول هللا  رضي هللا عنه اخلطاب
                                                 

 2/306 ( والدارمي3648) 1/385, و أمحد ) ( يف صفات املنافقني ، ابب حتريش الشيطان وبعثه سراايه لفتنة الناس2814رقم )حديث صحيح , أخرجه مسلم  (1)
 . (6417وابن حبان ) (10523والطرباين يف "الكبري" )

وابن  (11051، رقم 6/305( وقال: حسن غريب. ويف بعض النسخ : حسن صحيح غريب, وأخرجه النسائي يف الكربى )2988، رقم 5/219أخرجه الرتمذي ) (2)
 (40حبان يف صحيحه رقم )
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 )لو أسلم محار آل اخلطاب ما أسلم عمر( استبعدها آخرون، حىت قال قائلهم بعض الناس يف هدايته
عة، فليس هناك شيء عظيم على هللا فتأمل وشاء هللا أن يسلم، ويصبح حصناا من حصون اإلسالم املني

 أصبعني من أصابعه يقلبها كيف يشاء جل وعال ، بل اليأس من هداية أحد أظنها بنيفقلوب العباد 
، ويف احلديث من مجلة الذنوب ، ألهنا انبعة من اليأس من روح هللا تعاىل وفضله على هذا املدعو 

قال مالك رمحه هللا تعاىل )إذا قال ذلك حتزُّانا ملا يرى  (1)الصحيح " من قال هلك الناس فهو أهلكهم "
يف الناس ، يعِن يف دينهم فال أرى به أبساا ، وإذا قال ذلك ُعجباا بنفسه ، وتصاُغراا للناس ، فهو 

ل أبو سليمان اخلطايب : معىن هذا ) أال يزال املكروُه الذي هُني عنه ( ذكره أبو داود يف سننه ، وقا
الرجل يعيب الناس ، ويذكر مساويهم ، ويقول : قد فسد الناس ، وهلكوا وحنو ذلك من الكالم ، وإذا 

إلمث يف عيبهم ، واإلزراء هبم ، ورمبا أِداه افعل الرجل ذلك ، فهو أهلكهم وأسوؤهم حاالا فيما يلحقه من 
يرى أن له فضالا عليهم ، وأنه خرٌي منهم ، فيهلك ( وأذكرك أيها الداعية ذلك إىل العجب بنفسه ، و 

أحدمها جمتهد  ابحلديث الصحيح عن أيب هريرة رضي هللا عنه " إن رجلني كاان يف بِن إسرائيل متحابني
 فجعل يقول : أقصر أقصر عما أنت فيه ، قال : فيقول خلِن واآلخر كأنه يقول : مذنب ،يف العبادة 

: حىت وجده يوما على ذنب استعظمه ، فقال :أقصر ، فقال : خلِن وريب ، أبعثت علينا ، قالوريب
 إليهما ملكا ، قال : فبعث هللا وهللا ال يغفر هللا لك أبدا ، وال يدخلك هللا اجلنة أبدا ، رقيبا ؟ فقال :

أتستطيع أن  خر :عنده ، فقال للمذنب : ادخل اجلنة برمحيت ، وقال لآل فاجتمعافقبض أرواحهما 
 قال : اذهبوا به إىل النار ، " قال أبو هريرة : والذي نفسي حتظر على عبدي رمحيت ، فقال : ال اي رب

وقد كان  فاحلذر احلذر من هذه الكلمة القبيحة السيئة ، . بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته
اىل له نبيني كرميني ، موسى وهارون  فرعون لعنه هللا من أفجر الناس ، ومع ذلك فقد بعث هللا تع

عليهما وعلى نبينا الصالة والسالم وأمرمها أن يقوال قوال لينا لعله يتذكر أو خيشى ، ومن ذا يكون  
كفرعون يف طغيانه وجربوته وكفره ، ومع ذلك أيمر هللا تعاىل موسى وهارون أن يقوال له الكلمة الطيبة 

يته ، أي أن األمل فيه مل يفقد ، وال يزال طريق اهلداية مفتوحا اللينة ، لعل ذلك يكون سببا يف هدا
أمامه ، ولكنه أىب وجترب حىت أهلكه هللا تعاىل ، وهل حنن نفقد األمل فيمن هو دونه من أهل الذنوب 

                                                 
يف الكالم ، ابب ما يكره من الكالم ، وأبو داود  984/  2والصلة ، ابب النهي عن قول : هلك الناس ، واملوطأ ( يف الرب 2623حديث صحيح , رواه مسلم رقم ) (1)

 (759( والبخاري يف األدب املفرد )2/272( يف األدب ، ابب ال يقال : خبثت نفسي , وأمحد )4983رقم )
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واملعاصي ، ولكنها النفس األمارة ابلسوء والشيطان الذي يقنط القلوب من بعض الناس ، فال تيأس من 
، وقد كان النيب صلى هللا عليه وسلم أيمل اهلداية من كل أحد حىت لكان جيلس مع عتاة هداية أحد 

ولكنه  ,ن هم يف الكفر واملعاندةالكفرة يدعوهم إىل هللا تعاىل ، وكان يغشى نواديهم وأسواقهم ، وهم م
ألمل فسيحصل هذا ا أتعاىل ، فإنه مىت ما انطف األمل الذي ال بد وأن يكون يف قلب الداعي إىل هللا

اليأس من إصالح الواقع ، وهو األمر الذي ال نريد أحدا من الدعاة أن يصل له ، إنه ال جيوز أن 
نسحب بساط اهلداية من أحد كائنا من كان ، إال من ختم هللا تعاىل على قلبه وأخرب عن عدم هدايته 

دم هدايته ، أعندان برهان من هللا ، كإبليس ، فهذا ال نفع فيه ، وأما غريه ، فأين الدليل الدال على ع
عو ليس بعذر يف تعاىل أن فالان لن يهتدي ، ولذلك فالقول الصحيح أن غلبة الظن بعدم هداية املد

مع أنه ال جيوز أصال أن يغلب على ظننا عدم هداية أحد مهما بلغ يف الكفر  التقاعس عن دعوته
الدعاة ، فإنه مفاتيح القلوب ، فكم من دعوة والعدوان ، وأوصيك ابلدعاء ، فالدعاء الدعاء أيها 

واحذر كل احلذر صادقة صارت سببا يف هداية الطغاة واملعاندين ّمن كنا ال حنسب هلدايتهم حساب ، 
من العبارات اليت يطلقها أهل اليأس والكسل كقوهلم ) فسد الزمان ( أو كقوهلم ) وهل أنت وكيل آدم 

مرم ، وأنت ال تقدر على منعه ( أو كقوهلم )عليك خباصة نفسك ( على ذريته ( أو كقوهلم ) السيل عر 
وحنو هذه العبارات اليت ال يراد منها إال تفتري اهلمم ، وكسر العزائم يف الدعوة إىل هللا تعاىل ، والواقع 

ُهْم ملمَ   والتاريخ يشهد خبالفها ، بل األدلة تشهد خبالفها ، قال تعاىل ن ْ ٌة مم ُ َوإمْذ قَاَلْت أُمَّ ا اَّللَّ  تَعمُظوَن قَ ْوما
ُقونَ  ا قَالُوا َمْعذمرَةا إمىَل رَبِمُكْم َوَلَعلَُّهْم يَ ت َّ فهذا شأن بعض الناس  هو ال   ُمْهلمُكُهْم أَْو ُمَعذِمبُ ُهْم َعَذاابا َشدميدا

ناس يدعو ، وال يرتك الدعاة يف طريق دعوهتم حىت يفرت مهمهم عن الدعوة بتلك العبارات ، وإن بعض ال
اَي أَي َُّها الَّذميَن آَمُنوا َعَلْيُكْم   أومل تسمع إىل قول هللا تعاىل -:بدعوة أحد قال لك  اا هتمإذا رآك م

فيقرأها وحيملها على غري حمملها ، وقد قام أبو بكر فحمد   أَنُفَسُكْم ال َيُضرُُّكم َمن َضلَّ إمَذا اْهَتَديْ ُتم
اَي أَي َُّها الَّذميَن آَمُنوا َعَلْيُكْم أَنُفَسُكْم ال  الناس إنكم تقرؤون هذه اآلية هللَا وأثىن عليه مث قال : أيُّها 

إنَّ الناس إذا رأوا منكراا  "وإان مسعنا رسول هللا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهم َوَسلََّم يقول   َيُضرُُّكم َمن َضلَّ إمَذا اْهَتَديْ ُتم
هم هللاُ  فالدعوة واالستمرار عليها واألمر ابملعروف والنهي عن  (1)"بعقابه  فلم ينكروه أَْوَشَك أن يَ ُعمَّ

فليست اهلداية هي التقاعس عن الدعوة  }إذا اهتديتم{ املنكر من اهلداية اليت يشملها عموم قوله تعاىل
                                                 

 .(304( ، وابن حبان )132( ، وأبو يعلى )65( والبزار )87( و )86( ، واملروزي )4338اود )إسناده صحيح على شرط الشيخني , أخرجه ابن أيب شيبة , وأبو د (1)
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أو ترك  الناس وحاهلم يف عماية اجلهل والتخبط يف ظلمات الشبهات والشهوات ، هذا ضالل وشقاء 
ة ، قال النووي رمحه هللا تعاىل )وهذه اآلية الكرمية ّما يَغرِت هبا كثري من اجلاهلني وحيملوهنا وليس هبداي

على غري وجهها، بل الصواب يف معناها : أنكم إذا فعلتم ما أُمرُت به فال َيضرِكم َضاللُة َمن ضِل . ومن 
الصالة والسالم تعترب حياته أعظم وإن نوح عليه مجلة ما أمروا به األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ( 

تسعمائة ومخسني مدرسة للدعاة إىل هللا تعاىل، وللذين يريدون أن ينشروا توحيد هللا، فإن نوحاا مكث 
َك   ويقال له بعد هذا اجلهد الطويل َوَما آَمَن َمَعُه إمالَّ قَلميٌل   عاماا كان حصيلته ْن قَ ْومم َن مم أَنَُّه َلْن يُ ْؤمم

َتئمْس إمالَّ  ويقدر هللا بعد هذا اجلهد الذي يتعب من أجله نوح يف الليل والنهار ويف  َمْن َقْد آَمَن َفال تَ ب ْ
السر واجلهر، ويف جمتمعاهتم ويف أفرادهم، حىت أصبح القوم كلما رأوه استغشوا ثياهبم وغطوا وجوههم، ال 

أن يسمعوا دعوته، وهم يعلمون ما عنده،  يريدون أن ينظروا إليه، ووضعوا أصابعهم يف آذاهنم ال يريدون
وال يريدون أن يقبلوا منه إطالقاا، ومع ذلك يستمر ويستمر، كأهنا تربية لألنبياء من بعده، ولنا حنن 
وللدعاة إىل قيام الساعة أننا ال نيأس من هداية أحٍد كائناا من كان. إن كثرياا من األحبة قد ينصح أخاه 

النتيجة بعد ذلك يقطع األمل مبجرد أن يقول له: ال تنصحِن، فإين أعرف وال أو قربيه يف معصية، وترى 
أقبل منك شيئاا، وهذا نعتربه خالف ما كان عليه أنبياء هللا ورسله.والتاريخ القدمي واملعاصر ّمتلئ 

ا، وإذا ابلنماذج اليت تصور كثرياا من الناس أنه ال فائدة من نصحها أو التأثري عليها أو الطمع يف هدايته
هبا تتوب وتعود وينصلح حاهلا، و ال خيفى ما يف أيس اإلنسان من هداية أحد أو رجوعه عن الباطل 
من سوء ظن ابهلل أنه ال يقدر على هداية ذلك اإلنسان أو تدركه رمحته، فعليك أال تيأس، وحتبب إىل 

ا، ُ  ، كما قال  وهللا معك أخيك ما استطعت إىل ذلك سبيالا، ولن تعدم أثر ذلك الرفق واللني أبدا َواَّللَّ
وأبشر ابخلري العظيم على صربك وجهادك يف إصالح الناس ، حىت ولو مل   َمَعُكْم َوَلن َيرتمَُكْم َأْعَماَلُكمْ 

تصل النتائج إىل ما تريد ، فأنت مسئول عن إيصال اخلري للغري ، ولست مسئوال عن قبوله للخري ، كما 
: ال تيأس من الناس مهما بدرت منهم املعاصي واملخالفات واألخطاء ،  قدمنا ، لذلك نقول دائماا 

واعترب أهنم أمل هذه األمة ، وأهنم يف يوم من األايم سوف تفتح هلم أبواب التوبة ، وسوف تراهم 
لو  -:صادقني خملصني ، اتئبني متوضئني ، أال ترى أن النيب صلى هللا عليه وسلم ملا قال له ملك اجلبال 

أطبقت عليهم األخشبني ، مع أنه صلى هللا عليه وسلم قد عاىن منهم األمرين والقى منهم ما مل شئت 
يالقه أحد ، ومع ذلك يقول " ال ، بل استأن هبم ، فإين أرجو هللا تعاىل أن خيرج من أصالهبم من يعبد 
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، إنه الداعية الذي ال هللا ال يشرك به شيئا " إنه األمل الذي ال ينقطع ، إنه حسن الظن ابهلل تعاىل 
إن اليأس من إصالح واقع  ينظر يف خاصة نفسه وما حصل له ، بل مهه هداية الناس وصالح الناس ،

الناس أو واقع أحد من الناس من األمور اليت تنبئ عن عجز يف قلب الداعية إىل هللا تعاىل ، وعن 
ابهلل تعاىل ، فالداعية يف حرب ضعف يف اهلمة ، وعن سرعة استسالمه للظروف ، وعن نوع سوء ظن 

مستمرة مع هذه الواردات اليت يلقيها الشيطان على قلبه حىت خيرجه عن دائرة األمل يف اإلصالح ، فال 
قريب الرجاء يف هللا تعاىل ،  ، وكن قوي العزمية ، ماضي اهلمةترفع راية اهلزمية ،وال ختضع هلذه الواردات 

ح واإلصالح ، وال تنظر إىل احلال الراهنة ، ولكن انظر إىل فسحة بعيد اليأس ، نشيط النفس يف الصال
األمل واتساع األفق ابخلريات والفرج ، وازرع يف قلبك أن هللا تعاىل قادر القدرة الكاملة على إصالح 
القلوب ، إذ هي خلق من خلقه ، ال خترج عن قهره وال عن ملكه وال عن سلطانه ، وال تصرفه جل 

ا استعصى عليك شيء منها فابتهل إىل هللا تعاىل ابلتضرع والدعاء وانطرح بني يديه وعال ، فمىت م
وأبشر ابلفرج ، مث على الداعية أن ينظر يف واقع استجابته هلل تعاىل ، ألن هللا تعاىل جيازي العبد جبنس 

لك هو عمله ، كما تقرر يف القواعد أن اجلزاء من جنس العمل ، فلعل السبب يف عدم االستجابة 
فليس اللوم على املدعو التقصري الصادر منك يف االستجابة هلل تعاىل ولرسوله صلى هللا عليه وسلم ، 

دائما ، بل قد يكون اللوم يف عدم االستجابة يكون يف بعض األحيان من الداعية نفسه ، فال نعلق 
هل حنن نسابق يف  ا وحناسبهاال بد وأن نراجع أنفسنبل حنن  تقصريان على الناس ، ونلوم الناس دائما ،

االستجابة هلل تعاىل إذا دعاان ملا حييينا ؟ هل حنن صدقنا معه يف دعوة الناس ؟ هل صفت قلوبنا يف 
دعوتنا من حظوظ الدنيا؟ ذلك ألنه قد يكون ختلف استجابة الناس لنا بسبب ختلفنا أو تباطئنا عن 

ر املذنب الذي حيتاج إىل التوبة يف كل آٍن وحني ، االستجابة لربنا جل وعال ، وكلنا ذلك الرجل املقص
ما فتئ يسعى بكل ّمكن وكل  - نعوذ ابهلل تعاىل منه -أن الشيطان  -:مث أضيف لك أمرا آخر ، وهو 

ما قصروا يف وأتباعه من شياطني اجلن واإلنس عزمية وكل مهة على إضالل املهتدين ، وكذلك أعوانه 
من النور إىل الظلمات ، فكم ،وكم من اجلهود اليت بذلت يف إضالل السعي احلثيث يف إخراج الناس 

فياسبحان وان وال أيس وال فتور وال شكوى اخللق ، وكم ، وكم من األموال اليت أنفقت يف ذلك ، بال ت
هللا ، وحنن على أننا الدعاة إىل احلق والناس يف حاجة ماسة إىل دعوتنا ، وهم غرقى يفتقرون إىل من ميد 

يد اإلنقاذ من ِبار الشبهات ومستنقعات الشهوات ، مث نفرت ونيأس ، ونستسلم من أول األمر ، ال هلم 
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فكما أن الشيطان قد أقسم أبنه سيأتينا من بني أيدينا ،وهللا ، هذا ليس من طبع املؤمن الواثق بربه ، 
معاشر الدعاة ال بد وأن ومن خلفنا وعن أمياننا ومشائلنا حىت خيرجنا عن دائرة اهلدى والشكر ، فنحن 

أنيت املدعوين من بني أيديهم ومن خلفهم وعن أمياهنم ومشائلهم حىت نرجعهم إىل دائرة اهلدى والشكر ، 
فاحلرب ابحلرب والقوة ابلقوة ،والدعوة ابلدعوة ، والعاقبة للمتقني ، وال عدوان إال على الظاملني ، وال 

ة ليكونوا من أصحاب ما أنه يدعو حزبه بكل ما أويت من قو حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم ، وك
سندعو األمة ملا يوجب هلم بفضل هللا تعاىل أن يكون من  -إن شاء هللا تعاىل-ن السعري ، فنح

فاحلذر احلذر ر يف مقعد صدق عند مليك مقتدر أصحاب النعيم املقيم والدرجات العلى يف جنات وهن
ذر احلذر من رفع راية اهلزمية ،فاحلرب سجال ، واألايم دول ، وهللا من أن خيالط اليأس القلوب ،واحل

 انصر دينه ومعل كلمته ، وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
خطاب الداعية ال بد وأن يكون مستمدا من الكلمة الطيبة والقول  -: والثالثون تاسعةالقاعدة ال

 . اللني
حلْمْكَمةم َواْلَمْوعمظَةم احلََْسَنةم َوَجادمهْلُم    تعاىل يف حمكم كتابه الكرميقال هللا -:أقول  ادُْع إمىلم َسبميلم رَبِمَك ابم

ْلُمْهَتدمينَ  َن َضلَّ َعن َسبميلمهم َوُهَو َأْعَلُم ابم َي َأْحَسُن إمنَّ رَبََّك ُهَو أَْعَلُم مبم لَّيتم هم ا َواَل جُتَادمُلو   وقال تعاىل  ابم
ُهْم  ن ْ َي َأْحَسُن إمالَّ الَّذميَن ظََلُموا مم لَّيتم هم وقال تعاىل ملوسى وهارون وقد بعثهما إىل  َأْهَل اْلكمَتابم إمالَّ ابم

ُر َأْو خَيَْشى  فرعون َن اَّللِم لمنَت هلَُ   وقال تعاىل  فَ ُقواَل َلُه قَ ْوالا لَّيِمناا لََّعلَُّه يَ َتذَكَّ ْم َوَلْو ُكنَت فَبمَما َرمْحٍَة مِم
ْن َحْولمَك  إن الدعوة أيها األحباب مبناها على حسن  -:مث أقول  َفظًّا َغلميَظ اْلَقْلبم الَنَفضُّوْا مم

اخلطاب ، فإن حسن اخلطاب يسرق القلوب ، ويشرح الصدور ويفتح اإلفهام ، ويهدي النفوس إىل 
وقريب إىل األرواح ، ال متل من مساعه  حمبب للنفوس -فطرةا  -االستماع ، ويبسط النفوس ، فهو 

اآلذان ،وال متجه العقول ، إن حسن اخلطاب له دوره الكبري يف االستجابة للداعية ، وقد أمر هللا تعاىل 
ْيطَاَن يَنزَُغ ب َ   به يف اآلايت السابقة الذكر ، وقال تعاىل َي َأْحَسُن إمنَّ الشَّ نَ ُهْم َوُقل لِمعمَبادمي يَ ُقوُلوْا الَّيتم هم ي ْ

بميناا ْنَسانم َعُدوًّا مُّ ْيطَاَن َكاَن لمإلم فحسن اخلطاب ولني الكالم مطلوب يف الدعوة حىت وإن بلغ   إمنَّ الشَّ
املدعو ما بلغ يف العتو والتكرب والتجرب ، كما أمر هللا تعاىل به موسى وهارون عليهما الصالة والسالم ملا 

لمة الطيبة هلا آاثرها الطيبة وعوائدها احلميدة على القلوب بعثهما إىل فرعون ، فلني اخلطاب والك
، ولذلك احلسنة وابجملادلة ابليت هي أحسنواألرواح ، فكم من ضال قد اهتدى ابلكلمة الطيبة واملوعظة 
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فقد كان القرآن الكرمي يف الصدارة واملرتبة األعلى يف هذا الشأن ، فإنه أصدق الكالم وأحسن الكالم 
م ، ذلك ألنه كالم هللا تعاىل ، والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصري ، ولذلك وأعذب الكال

فقد كان املشركون إن استمعوا له أخذ مبجامع قلوهبم األخذ الكبري ، فما انفكوا عن مساعه إال وقد 
طاب عرفوا احلق وعلموه ، ولكنهم أيبون االعرتاف لكرب يف صدورهم ما بلغوه ، وما هم ببالغيه ، فخ

الداعية ال بد وأن يكون منبثقا من هدي الكتاب والسنة ، ألهنما خري الكالم وأصدق الكالم ، كما 
هللا ،وخري اهلدي هدي حممد صلى هللا  تاب " أما بعد ، فإن خري احلديث ك صلى هللا عليه وسلمقال 

عن التقعر ا عباراته ، بعيدعليه وسلم " مث ال بد وأن يكون اخلطاب يف الدعوة رصينا موثقا ذا حالوة يف 
 ساليب ، فَعْن َأيبم ُهَريْ َرةَ والتنطع يف األيف الكالم والتشدق يف اختيار األلفاظ الغريبة اليت تتعب الفهم ،

 ُ ِم صلى هللا عليه وسلم " َأال ُأْخربم ةم َرفَ َعُه إمىَل النَّيبم َرارم َهذمهم األُمَّ ُقوَن  ,ونم : الث َّْراَثُروَن ، اْلُمَتَشدِمقُ ُكْم بمشم اْلُمتَ َفْيهم
نُ ُهْم َأْخالقاا" ْم ، َأَحاسم َيارمهم م ْكثَاُر يفم اْلَكالمم قَاَل أَبُو ُعبَ ْيٍد : قُ ْلُت : الثِمْراَثرُ   (1)أََفال أُنَ بِمُئُكْم خبم   : اْلمم

ُع يفم اْلَكالمم َويَ ْفَهُق بمهم َفَمُه ، قَاَل اأَلصْ  ُق : الَّذمي يَ تَ َوسَّ َعْن َعْبدم  و  : اْلَفْهُق : االْمتمالُء .َمعميُّ َواْلُمتَ َفْيهم
َن الرِمَجالم الَّذمي ِم صلى هللا عليه وسلم ، قَاَل " إمنَّ اَّللََّ يُ ْبغمُض اْلَبلميَغ مم يَ َتَخلَُّل  اَّللَّم ْبنم َعْمرٍو ، َعنم النَّيبم

َا"بملمَسانمهم َكَما تَ َتَخلَّلُ  "  -قاهلا ثالاث  -ه الصالة والسالم " هلك املتنطعون وقال علي (2) اْلَباقمرَُة بملمَساهنم
، فالتأدب ِبداب الكالم يف اإلسالم من مهمات اخلطاب يف  الدعوة إىل هللا تعاىل ، مث  (3)رواه مسلم

لشفقة عليه ، والرغبة يف هدايته ال بد وأن يكون حديث الداعية تفوح منه روائح اخلوف على املدعو ، وا
وأنه ال يريد من وراء دعوته إال النصح واخلري له يف العاجل  وأنه حيب له ما حيبه لنفسه ، وحمبة اخلري له ،

واآلجل ، فإن املدعو إن اشتم هذه الرائحة من كالم الداعية النت نفسه للقبول ،وأقبل قلبه على الفهم 
مر ، فإهنم  ية هذا األجليا أمه واالستماع ، ولو نظرت إىل ما يصدر به األنبياء دعوهتم ألّمهم لتبني لك

ر من اجلن ملا نفكانوا يقولون ألّمهم}اي قوم{ وهذا من إظهار العالقة والرابطة ، وقال هللا تعاىل عن ال
قال تعاىل و أسلموا وولوا إىل قومهم منذرين}اي قومنا{ وهذا من لني اخلطاب يف الدعوة إىل هللا تعاىل ، 

ى َوَأْهدمَيَك إمىَل رَبِمَك اْذَهْب إم   عن موسى ملا بعثه إىل فرعون ىَل فمْرَعْوَن إمنَُّه طََغى فَ ُقْل َهْل َلَك إمىَل َأْن تَ زَكَّ
                                                 

 ( .519( والبيهقي في اآلداب )1308( والبخاري في األدب المفرد )27252أخرجه اإلمام أمحد  )  (1)

( يف األدب ، ابب ما جاء يف الفصاحة والبيان  2857يضاا الرتمذي رقم )( يف األدب ، ابب ما جاء يف املتشدق يف الكالم ، ورواه أ5005رقم )أخرجه الرتمذي  (2)
 . ( وإسناده حسن6543وأمحد يف " املسند " رقم )

 وهو حديث صحيح .( 1/386( يف السنة ، ابب يف لزوم السنة , و أمحد )4608( يف العلم ، ابب هلك املتنطعون ، وأبو داود رقم )2670رواه مسلم رقم ) (3)
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أي  -فرعون  -أيها الناس ، انظروا إىل هذه الكلمات الطيبة املوجهة إىل أعىت عتاة األرض   فَ َتْخَشى
لم إىل األمر الذي حتصل به هلم وأقبل إىل األمر الذي حتصل به زكاتك وفالحك يف الدنيا واآلخرة ، ه

مباشرا ،وإمنا كأن األمر على م أيت األمر ابلدعوة طهارتك يف الباطن ويصفو به قلبك هلل تعاىل ، فل
قال ابن كثري رمحه هللا تعاىل )أي: قل له هل لك أن جتيب إىل والبشارة ، السؤال املقرون ابلعلة وجه 

ى به، أي: تسلم وتطيع( وه ل أدلك على عبادة ربك الذي خلقك وأنعم عليك طريقة ومسلك تَزكَّ
فيوجب لك ذلك اخلشية واإلانبة ، هذا الكالم اللني الطيب يقال لفرعون ، وما أظن أحدا قد بلغ مبلغ 
فرعون ، وما أظن أحدا من الدعاة اآلن وال قبل اآلن ّمن ليس بنيب قد بلغ مبلغ النصح كموسى ، فإن 

فرعون ، وإن تصورت نصح أحد فلن يكون كنصح موسى عليه  تصورت ضالل أحد فلن يكون كضالل
وإن   العذب فكيف بغريه من أهل الضالل السالم ، فإن كان فرعون يقال له هذا الكالم الطيب اجلميل

كان موسى عليه السالم يؤمر يف دعوة هذا الفاجر الشقي ابلكلمة الطيبة والقول اللني فكيف بغريه من 
وحيكى أن بعض أهل العلم دخل على بعض اخللفاء  لوب فيهم الطلب املؤكد ،الدعاة ، ال جرم أنه مط

نك مل تبلغ يف النصح مبلغ موسى إ -فقال له هذا اخلليفة : ، فأغلظ عليه يف الدعوة والنصح ، يناصحه
لَّيِمناا لََّعلَُّه فَ ُقواَل َلُه قَ ْوالا  عليه السالم ، ومل أبلغ يف الضالل واملخالفة مبلغ فرعون، وقد قال تعاىل له 

ُر أَْو خَيَْشى لقد كان الرسول صلى هللا عليه وسلم لني الكالم  -كرام :أيها الدعاة الوهللا أعلم   يَ َتذَكَّ
بشوش الوجه ، وكان صلى هللا عليه وسلم متواضعاا حمبباا إىل الكبري والصغري ، يقف مع العجوز ويقضي 

 املريض ويعوده ، ويقف مع الفقري ، ويتحمل جفاء غرضه ، وأيخذ الطفل وحيمله ، ويذهب إىل
األعرايب ، ويرحب ابلضيف ، وكان إذا صافح شخصاا ال خيلع يده من يده حىت يكون الذي يصافحه 
هو الذي خيلع ، وكان إذا وقف مع شخص ال يعطيه ظهر حىت ينتهي من حديثه ، وكان دائم البسمة 

ْن اَّللَّم لمْنَت هَلُْم َوَلْو ُكْنَت َفظِاا  يقابل أحداا بسوء يف وجوه أصحابه صلى هللا عليه وسلم ال  فَبمَما َرمْحٍَة مم
ْن َحْولمكَ  فإذا فعل اإلنسان ذلك كان أحب إىل الناس ّمن يعطيهم الذهب   َغلميَظ اْلَقْلبم النْ َفضُّوا مم

وتذهب  وتؤلف القلوب أثرها يف النفوس ، ال شك أن الكلمة الطيبة والعبارة احلسنة تفعل والفضة .
 الضغائن واألحقاد من الصدور . 
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أن الشريعة املباركة جعلت الكلمة الطيبة من مجلة الصدقات ، فقال عليه الصالة  -:أيها الداعية املوفق
وما ذلك إال لعظم وقعها على القلوب وشدة حمبة النفوس هلا ، وأن  (1)والسالم " الكلمة الطيبة صدقة "

واعلم ابرك هللا فيك أن القول هو األصل يف   على القلب والروح يف القبول واالستجابة ،هلا دورها الكبري
هو قول رب العاملني نزل به الروح األمني  -وفيه معاين الدعوة إىل هللا  -تبليغ الدعوة إىل هللا فالقرآن 

َن اْلُمْشرمكمنَي اْسَتَجاَرَك َوإمْن أَ   كون به التبليغ قال تبارك وتعاىلعلى حممد صلى هللا عليه وسلم لي َحٌد مِم
ْرُه َحىتَّ َيْسَمَع َكاَلَم اَّللِم   رسوله وكان تبليغ رسول هللا لرسالة ربه للناس ابلقول، قال تعاىل خماطباا  فََأجم

ن رَّبِمُكْم   وآمراا له أن يقول للناس ُقْل اَي أَي َُّها النَّاُس   وقال تعاىل ُقْل اَي أَي َُّها النَّاُس َقْد َجاءُكُم احلَْقُّ مم
يعاا  لة رهبم ابلقول املبني قال وكذلك أمر هللا رسله أمجعني بتبليغ أقوامهم رسا إميِنم َرُسوُل اَّللِم إملَْيُكْم مجَم

ْن إمَلٍه   تعاىل هم فَ َقاَل اَي قَ ْومم اْعُبُدوا اَّللََّ َما َلُكم مِم ا إمىَل قَ ْومم رُُه َوَلَقْد أَْرَسْلَنا نُوحا َوقَاَل  وقال تعاىل  َغي ْ
نيَ  ن رَّبِم اْلَعاَلمم فال جيوز للداعي أن يغفل مكانة القول يف تبليغ الدعوة   ُموَسى اَي فمْرَعْوُن إميِنم َرُسوٌل مِم

وال أثر الكلمة الطيبة يف النفوس. فالقول إذن هو الوسيلة األصيلة يف إيصال احلق للناس.وقد نص أهل 
 تعاىل على أن القول يف الدعوة جيب أن يكون واضحاا بيناا ال غموض فيه وال إهبام، العلم رمحهم هللا

مفهوماا عند السامع ألن الغرض من الكالم إيصال املعاين املطلوبة إىل من يكلمه الداعي فيجب أن 
وهنم إليه يكون الكالم واضحاا غاية الوضوح، وهلذا أرسل هللا رسله أبلسنة أقوامهم حىت يفهموا ما يدع

َ هَلُْم   ويستطيعون بيانه إليهم قال تعاىل هم لميُ بَ نيِم ن رَُّسوٍل إمالَّ بملمَسانم قَ ْومم وجعل هللا تعاىل  َوَما أَْرَسْلَنا مم
َوَما َعَلى الرَُّسولم إمالَّ   احلجة على املخاطبني، قال تعاىل وظيفة الرسل الكرام التبليغ املبني الواضح لتقوم

ومقياس الوضوح ليس نفس الداعي وفهمه فقد يكون الكالم واضحاا ابلنسبة له غامضاا   ُغ اْلُمبمنيُ اْلَباَل 
ابلنسبة إليهم. وكذلك ليس املقياس وضوح القول بذاته فقد يكون الكالم واضحاا بنفسه ولكنه غري 

  إليه قوله تعاىلذا هو الذي يشري واضح ابلنسبة إليهم. فاملقياس إذن هو أن يكون واضحاا عندهم وه
َ هَلُمْ  هم لميُ بَ نيِم ن رَُّسوٍل إمالَّ بملمَسانم قَ ْومم ، ال للداعي وال للكالم بذاته. ويف  فالبيان هلم  َوَما أَْرَسْلَنا مم

كان كالم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم    " احلديث عن عائشة أم املؤمنني رضي هللا تعاىل عنها قالت
وكذلك أن يكون الكالم خالياا من األلفاظ ظاهراا يفهمه كل من يسمعه"  كالماا فصالا أي بيناا 

وعلى الداعي أن حيرص على استعمال األلفاظ  , املستحدثة اليت حتتمل حقاا وابطالا وخطأ وصواابا 
                                                 

 ( .3381( وابن حبان )8183( وأمحد )1009( ومسلم )2707أخرجه البخاري )يث صحيح , حد (1)
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الشرعية املستعملة يف القرآن والسنة وعند علماء املسلمني ألن هذه األلفاظ تكون حمددة املعىن واضحة 
ة هذا النهج وقد أشار القرآن الكرمي إىل ضرور  ,م خالية من أي معىن ابطل قد يعلق يف ذهن املدعواملفهو 

ألن يف كلمة )راعنا( يف لسان  اَي أَي َُّها الَّذميَن آَمُنوْا اَل تَ ُقوُلوْا رَاعمَنا َوُقولُوْا انظُْراَن   يف الكالم قال تعاىل
خماطبتهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هبذه الكلمة فأمر هللا اليهود معىن ابطالا كانوا يقصدونه عند 

املسلمني أن يرتكوها ويستعملوا كلمة انظران بدالا منها حىت ال يتحجج اليهود فيستعملوا كلمة راعنا 
وإذا اضطر الداعي إىل استعمال بعض األلفاظ املستحدثة فعليه أن يبني  ,يريدون هبا الشتيمة والتنقيص

نها حىت ال يتبادر إىل األذهان املعاين الباطلة اليت حتملها هذه األلفاظ أو اليت يفهمها الناس مقصوده م
منها، واملهم أن كالم الداعية ال بد وأن يكون منبثقا من الدعوة ابلكلمة الطيبة واليت هي أحسن ، بعيدا 

تجريح وكثرة التثريب على عن األلفاظ الغريبة واملستهجنة والسباب والشتائم ،وبعيدا عن القدح وال
املدعوين ، وبعيدا عن األلفاظ اليت توغر الصدور وتقفل القلوب ، وبعيدا عن األلفاظ اجلارحة للمشاعر 
واليت ال جيىن من ورائها إال الصدود وبعد القلوب عن القبول ، وبعيدا عن التصريح ابألمساء حال 

عن الكلمات اليت فيها نربة التعايل والفخر ابلعلم تصحيح األخطاء ما استطاع إىل ذلك سبيال ، وبعيدا 
والدراية ، وبعيدا عن الكلمات اليت حتمل بني طياهتا التنقص واهتام النيات ، بل ال بد من أن تكون  

كلمات الداعية عذبة رقراقة تسيل على القلوب كما يسيل املاء البارد على الكبود الظامئة يف قائضة 
جب من بعض الدعاة عند معاجلة بعض األخطاء يدخل نفسه يف أهل اخلطأ ، النهار احلار، وإنِن ألع

وكلنا ذاك الرجل املقصر ، وحنو هذه العبارات اليت ليس فيها فنحن ، وكلنا ، وأان أولكم ،  -ويقول :
هتجم وال نبز وال جتريح ، وإايك أعِن وامسعي اي جارة ، وهو توفيق من هللا تعاىل ، وفضل منه جل وعال 

ؤتيه من يشاء ، ولذلك فإن من أخطاء بعض الدعاة، تنكب املنهاج األوسط يف الدعوة، فيعدل عن ي
ظنًّا منه  ض املدعوين ابلقول أو الفعلعدال ابليت هي أحسن، إىل إيذاء باحلكمة، واملوعظة احلسنة، واجل

م األغلب، ال توجه إال أن ذلك أسرع وأجنح يف البالغ، وأدعى لالتباع، وينسى هؤالء أن الدعوة يف األع
والبيان  ة احلسنةللمخطئ والعاصي واجلاهل، وأن هؤالء أحوج ما يكونون إىل الكلمة الطيبة، واملوعظ

لكلمة اهلادئة والنربة املشفقة ، وهذا أييت ابلدربة والتعويد ، فعود نفسك على ا الشايف من الداعي
وإن  ,وسلم مل يكون فاحشا وال متفحشا هللا عليهواللفظة احلانية ، وإايك وفحش القول فإن النيب صلى 

من شر الناس من يتقيه الناس خوفا من شره ، وهرواب من سالطة لسانه ، وقدوتنا يف ذلك النيب صلى 
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هللا عليه وسلم ، فقراءة متأنية يف سريته وسرية أصحابه لتطلعك على أهنم بنوا دعوهتم على الكلمة الطيبة 
 تعاىل وإايك حلسن القول وحسن العمل ، وجنبنا مجيعا فحش القول ،وال حول والقول اللني ، وفقنا هللا

 آله وصحبه وسلم تسليما كثريا .وال قوة إال ابهلل العلي العظيم ، وصلى هللا على نبينا حممد وعلى 
 . التفاؤل واألمل مطلب يف العطاء والثبات واالستمرار -:القاعدة األربعون 

ِم صلى هللا من حديث يف الصحيحني  -:أقول  ِم صلى هللا عليه وسلم، أَن ََّها قَاَلْت لملنَّيبم َعائمَشَة، َزْوجم الَنيبم
ْن يَ ْومم ُأُحٍد قَالَ عليه وسلم: َهْل أََتى َعَلْيَك يَ ْوٌم َكاَن أَ  يُت، وََكاَن  " َشدَّ مم كم َما َلقم ْن قَ ْومم يُت مم َلَقْد َلقم

ُهْم يَ وْ  ن ْ يُت مم ْبِنم إمىَل َما َأَشدُّ َما َلقم ي َعَلى اْبنم َعْبدم اَيلميَل ْبنم َعْبدم ُكاَلٍل فَ َلْم جيُم َم اْلَعَقَبةم، إمْذ َعَرْضُت نَ ْفسم
، فَ َرفَ ْعُت رَ  ْق إمالَّ َوَأاَن بمَقْرنم الث ََّعالمبم ي، فَ َلْم َأْسَتفم ي فَإمَذا أانَ أََرْدُت فَاْنطََلْقُت َوَأاَن َمْهُموٌم َعَلى َوْجهم  ْأسم

َع قَ ْوَل قَ ْومم  رْبميُل، فَ َناَداينم فَ َقاَل: إمنَّ هللَا َقْد مسَم ، فَ َنظَْرُت فَإمَذا فميَها جم َك َلَك َوَما َردُّوا بمَسَحابٍَة َقْد َأظَلَّْتِنم
ْم فَ َناَداينم َمَلُك اجلْم  ْئَت فميهم َا شم ، مُثَّ قَاَل: اَي َعَلْيَك، َوَقْد بَ َعَث إملَْيَك َمَلَك اجلْمَبالم لمَتْأُمَرُه مبم َبالم َفَسلََّم َعَليَّ

ُّ صلى هللا عليه وسلم: َبْل  ؛ فَ َقاَل النَّيبم ُم اأَلْخَشبَ نْيم ْئَت إمْن أُطَبِمَق َعَلْيهم ُد فَ َقاَل َذلمَك فميَما شم أَْرُجو َأْن حُمَمَّ
ْن َأْصاَلهبممْم َمْن يَ ْعُبُد هللَا َوْحَدُه، اَل ُيْشرم  ئاا"خُيْرمَج هللُا مم لو أتمالن هذا احلديث لوجدان أن  (1)ُك بمهم َشي ْ

رسوخ األمل يف قلب النيب صلى هللا عليه وسلم والتفاؤل الطيب ابملستقبل الزاهر هو الذي حيدوه للثبات 
واالستمرار يف دعوته ، إنه ملا خابت كثري من احملاوالت يف اآلابء املعاندين مل تنقطع نفسه وتقف جهوده 

الكبار ، بل اطلع على من يف أصالهبم وأحسن الظن بربه جل وعال أبنه سيخرج من  عند معاندة
أصالهبم من يعبده وال يشرك به شيئا ، فأي قلب هو هذا القلب الكبري ، وأي أمل هذا األمل العريض 

 يف القبول واالستجابة ، لكنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وهكذا ينبغي أن يكون الدعاة إىل هللا
تعاىل ، إننا ال حنب أن نسمع من الداعية عبارات التفتري واليأس والقنوط من واقع الناس ، فإهنا ألحدى 
الكرب إن صدرت من أفواه الذين هم أمل األمة بعد هللا تعاىل ، وأي شيء ننتظره من بقية الناس إن كان 

ين هم ألصق الناس مبعرفة الشرع ، اليأس والقنوط من الواقع قد اخرتق قلوب الدعاة إىل هللا ، والذ
ولذلك فمهما أتزم املوقف ، ومهما كثر الفساد ، ومهما حصل من الصدود فال تزال اآلمال قائمة ، وال 
تزال األمة خبري ، واملستقبل هلذا الدين وإن رغمت األنوف ، والبشائر ابلنصر والتمكني ترتى علينا يف 

                                                 
( يف اجلهاد ، ابب ما لقي 1795يف بدء اخللق ، ابب ذكر املالئكة ، ويف التوحيد ، ابب }وكان هللا مسيعاا بصرياا{ ، ومسلم رقم ) 225و  224/  6رواه البخاري  (1)

 . (1/16700ذى املشركني واملنافقني , والنسائي يف حتفة األشراف )النيب صلى هللا عليه وسلم من أ
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الباطل   نعم، ، وال تزال كلمة احلق هي العليا ون يف دين هللا أفواجاالليل والنهار ، وال يزال الناس يدخل
كثري ، ولكنه كالزبد يذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث يف األرض ، ولذلك فقد كان النيب صلى 

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول " ال طرية  م حيب الفأل ، فعن أيب هريرة قالهللا عليه وسل
وعن أنس رضي هللا عنه  (1)"الفأل " قالوا وما الفأل ؟ قال "الكلمة الصاحلة يسمعها أحدكم  وخريها

عن النيب صلى هللا عليه و سلم قال " ال عدوى وال طرية ويعجبِن الفأل الصاحل الكلمة احلسنة " ويف 
فال  وهو التفاؤل واألملاملاضية أال  فإن النفوس هلا وقود يسريها حنو العزمية (2)رواية " الكلمة الطيبة"

 قريب ، ولكنه االبتالء واالمتحانتيأس من إصالح واقع الناس مهما كان متأزما ، فإن فرج هللا تعاىل 
وإن التفاؤل الطيب ابب من أبواب حسن الظن ابهلل تعاىل ، فتفاءل وعود نفسك على التفاؤل ، فإايك 

نا يف أوهام التفاؤل السليب بل املقصود التفاؤل والتشاؤم، ولسنا نعِن هبذا الكالم أن يسبح املرء م
 اإلجيايب الذي يبعث األمل ويشحذ اهلمم ويقوي العزمية على املبادرة واختاذ أجنع األسباب لبلوغ

وال بد من تشمري اهلمة وتقوية العزائم وعدم امليل إىل الواقع إبجيابية ،  اهلدف.وعليه فال بد من النظر إىل
َفاَل   قال تعاىلن أخطر شيء يواجهنا معاشر الدعاة هو نفوذ اليأس إىل قلوبنا ، الدعة والركون ، فإ

ُ َمَعُكْم َوَلن َيرتمَُكْم أَْعَماَلُكمْ  ْلمم َوأَنُتُم اأْلَْعَلْوَن َواَّللَّ َوَلَقْد َسبَ َقْت َكلمَمتُ َنا   وقال تعاىل  هتَمُنوا َوَتْدُعوا إمىَل السَّ
َكَتَب اَّللَُّ أَلَْغلمنَبَّ أاََن    وقال تعاىل  نَي إمن َُّهْم هَلُُم اْلَمْنُصوُروَن َوإمنَّ ُجْنَداَن هَلُُم اْلَغالمُبونَ لمعمَبادماَن اْلُمْرَسلم 

فمن تدبر هذه النصوص وما أشبهها فكيف ييأس من فضل هللا تعاىل ،   َوُرُسلمي إمنَّ اَّللََّ َقوميٌّ َعزميزٌ 
وح هللا تعاىل ؟ ولكن ال بد وأن تنتبه إىل أن الكثري من الدعاة الذين وكيف خيالط قلبه القنوط من ر 

يصيبهم الفتور واليأس من الفرج إمنا علتهم أهنم جعلوا قضااي األعيان حاكمة على النصوص العامة ، 
وهذا من أخطر اخلطر ، فرتاه يقلب طرفه يف عني األحداث اجلارية يف الساحة وكثرة أهل الباطل 

دلت على أن  حلق ، وجيعل جمرايت هذه األحداث حاكمة على النصوص العامة اليتوضعف أهل ا
النصرة ألهل احلق ، وأن املستقبل هلذا الدين ، وهذا من أعظم ما يكون، بل احلق احلقيق هو أنك إن 

 ولتكن مبعزل عن النظر يف األدلة العامةواجهتك فتنة أو مصيبة أو حلت يف واقعك كارثة فال تنظر هلا 
                                                 

 . (7618( و أمحد )2223( ومسلم )910( ويف األدب املفرد )5755حديث صحيح , أخرجه البخاري يف صحيحه ) (1)
( ، وأبو داود 2224، رقم 4/1746سلم )( ، وم5424، رقم 5/2171( والبخاري )12200، رقم 3/118( . وأمحد )1961، رقم 265خرجه الطيالسي )ص أ (2)

 ( . 3537، رقم 2/1170( وقال: حسن صحيح. وابن ماجه )1615، رقم 4/161( ، والرتمذي )3916، رقم 4/18)
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تلك األدلة العامة اليت ذكرت لك طرفا منها هي احلاكمة على هذه القضية املعينة ، فإنك إن نظرت 
هبذه النظرة الشمولية الكلية فلن يتطرق األسى واحلزن واليأس إىل قلبك مهما كانت األحوال والظروف 

حتكم قضااي األعيان ال  ،ولذلك فاملتقرر عند أهل العلم رمحهم هللا تعاىل أن القضااي الكلية هي اليت
، فال تظن هبذه ومل ترى نوع استجابة هلذا الدعاءالعكس ، فمثال لو أنك دعوت هللا تعاىل دعاء طويال 

القضية العينية أن هللا تعاىل ليس جميب الدعوات وال بقاضي احلاجات ، بل هو جميب الدعوات وقاضي 
عل قضااي األعيان حاكمة على األصول احلاجات ولو مل تقض حاجتك أو يستجب دعاؤك ، فال جت

الكلية العامة ، بل اجعل القضااي الكلية العامة املقررة ابألدلة هي احلاكمة على هذه القضية املعينة ، 
فإن قلبت طرفك يف واقع املسلمني يف بقاع األرض ورأيت ما يضيق به صدرك فرد األمر إىل تلك 

د له األمل وأن الروح تنفست الصعداء ، وأن إشراقة األمل قد القضااي الكلية العامة جتد أن قلبك قد عا
جتددت يف نفسك ، ولكن املسكني من جيعل تلك النازلة هي احلاكمة على األدلة العامة ، ويعجبِن يف 
هذا األمر فضيلة شيخنا الشيخ انصر العمر وفقه هللا ، فإنه ال يزال متفائال انظرا إىل األمور ابلنظر 

وقت أتزمت فيه األمور وحلت فيه النكبات على املسلمني كان الشيخ يقرر أن املستقبل  الواسع ، ففي
فيجعل من هلذا الدين وأن هذه األحوال واحلوادث اليت متر على األمة إمنا هي مفاتيح النصر والتمكني ، 

ة ال ينبغي العسر يسرا ، ومن الضيق فرجا ، ومن صورة املوت حياة ، وهكذا ينبغي أن نكون ، فالداعي
له أن يرتك الدعوة مبجرد ضيق مر عليه وال جملرد انزلة حلت على األمة ، بل الداعية املوفق الناجح هو 
من ميضي قدما ابلعزمية الصادقة والدعوة اهلادفة والكلمة النرية والقلب الذي يشع نورا وأمال وإشراقا ، 

يقي لألمر ال مينع من الدعوة إليه ، فاهلل هللا ولكن عدم حتق -وال أزكي نفسي  -وأان وإن مل أكن كذلك 
العطاء ، مهما أتزمت األمور ، وال بد من  يف هذا األمر ، ال بد من استمرارأيها الدعاة املوفقون 

الوقوف يف وجه املتغريات ، وإن تفاقمت وادهلمت الدواهي على األمة ، وال بد من زرع األمل يف 
د من بعث األمل ابلفرج القريب وإن أظلم ليل الظلم والكفر ، فالفرج النفوس وإن حلت البواقع ، وال ب

واألمر بيد هللا توجيه قريب ، واألمل يف هللا تعاىل ال ينقطع ، فال نيأس معاشر الدعاة من اإلصالح وال
حتت تصرفه وقهره وسلطانه جل وعال ، ولو شاء جل وعال  ن قبل ومن بعد ، وأزمة هذا الكونتعاىل م
  ن يف األرض كلهم مجيعا ، ولكن االبتالء واالمتحان ، وال نكون كالذين قال هللا تعاىل فيهمآلمن م

هُ  ن ْ ُم اأْلََمُد فَ َقَسْت قُ ُلوبُ ُهْم وََكثمرٌي مِم ن قَ ْبُل َفطَاَل َعَلْيهم ُقونَ َواَل َيُكونُوا َكالَّذميَن أُوتُوا اْلكمَتاَب مم فعلى   ْم فَاسم
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رعات من األمل ليواصل مشوار الدعوة إىل هللا بال تعب وال ملل وبدون فتور الداعية أن يغذي قلبه جب
وال كلل ، فال يقلق القلوب وال يزعج األرواح مثل اليأس والقنوط والفتور بسبب واقع األحداث على 

 األمة ، فوصييت للدعاة وأهل العلم أن يزرعوا األمل يف قلوب الناس ، وأن يبينوا هلم أنه مهما تداعت
ذل باخلطوب فاملستقبل هلذا الدين ، ولن يبقى بيت مدر وال وبر إال أدخله كلمة اإلسالم بعز عزيز و 

ذليل ، وهللا تعاىل انصر دينه ومعل كلمته ، فكما أننا نثق أبن هللا تعاىل هو الذي يتوىل حفظ كتابه ، 
ق أبنه جل وعال هو املتكفل وأنه لن تطوله يد التغيري والتحريف والتبديل ، فكذلك جيب علينا أن نث

بنصر دينه وإعالء كلمته ، ولكن ال بد وأن نبذل املقدور عليه يف نصر الدين والدعوة إىل منهج هللا 
وهللا تعاىل من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل وال حول  تعاىل ، وال يكلف هللا نفسا إال وسعها ،

 . وال قوة إال ابهلل العلي العظيم .وهللا أعلم
 .الكرمية مطلب يف التوفيق والنجاحالتحلي ابألخالق العالية والنبل  -:القاعدة احلادية واألربعون

لقد وردت األدلة الكثرية من الكتاب والسنة أتمر ابألخالق الكرمية والنبل العالية ، وخترب مبا  -:أقول 
نبيه أنه حل منها النصيب األوَّف  وقد أخرب هللا تعاىل عن للمتحلي هبا من عظيم األجر وكبري الثواب ،

يمٍ   وصارت له املنزلة الكربى ، قال تعاىل فبهذه األخالق العالية دخل الناس يف   َوإمنََّك لََعلى ُخُلٍق َعظم
دين هللا أفواجا ، فقد كانت الوفود تسلم بني يديه بسبب كبري أخالقه وحسن ضيافته وكبري أدبه 

وال غرابة يف هذا ، فإن األخالق الكرمية هلا دورها الكبري يف استمالة  واحرتامه للمدعوين أاي كانوا ،
قال  ة أن يتحلى بتلك األخالق الكرميةالقلوب وحمبة الداعية وتغلغل حمبته يف قلوب الناس ، فعلى الداعي

َن وقال عليه الصالة والسالم " إمنَّ الْ  (1)صلى هللا عليه وسلم " إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق " ُمْؤمم
" َهارم هم َدَرَجَة قَائممم اللَّْيلم َوَصائممم الن َّ ُْسنم ُخُلقم الصالة والسالم يقول يف دعائه  وكان عليه (2)لَُيْدرمُك ِبم

ْصرمُف َسيِمَئها إمالَّ َواْهدمين ألْحَسنم األْخالقم ال يَ ْهدمي ألْحَسنها إالَّ أَْنَت َواْصرمْف َعِنِم َسيِمَئها ال يَ "
ويف وما ذلك إال ألمهية األخالق احلسنة للمسلم عموما وللداعية على وجه اخلصوص ،  (3)"أَْنتَ 

ْن ُمْنَكَراتم األْخالقم َواألْعمالم  احلديث كان النيِب صلى اَّلِل عليه وسلم يقول " اللَُّهمَّ إين أُعوُذ بَك مم

                                                 
 " .ألمتم صاحل األخالق"، وعند بعضهم  رواه أمحد، ومالك، والبخاري يف األدب املفرد ، واحلاكم، والبيهقي يف الشعبحديث حسن ,  (1)

 . (7988( ، والبيهقي يف "الشعب" )4427, و الطحاوي يف "شرح مشكل اآلاثر" ) 1/60أخرجه احلاكم حديث صحيح لغريه ,  (2)
 ( يف الصالة .760( وأبو داود رقم )3417( يف صالة املسافرين ، ابب الدعاء ، يف صالة الليل وقيامه ، والرتمذي رقم )771رواه مسلم رقم )حديث صحيح ,  (3)
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أكثر ما يدخل الناس اجلنة  " لموقال صلى هللا عليه وس . (4)َواألْهَواءم " قال الرتمذي : حديث حسن
وقال عليه "  اا كمل املؤمنني إمياانا أحسنهم خلقأ وقال عليه الصالة والسالم " (5)تقوى هللا وحسن اخللق"

 " ويف احلديث " كان خلقه القرآن إن العبد ليدرك ِبسن خلقه درجة الصائم، القائم الصالة والسالم "
نَي َوَضْعُت كَ   -:ويقول معاذ رضي هللا عنه  (1)" ُر َما أوَصاين بمهم رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم حم اَن آخم

ْن ُخُلَقَك لملنَّاسم "رمجلي يف الَغْرزم أْن قال  رواه مالك يف املوطأ، وقال عليه الصالة  (2)"اَي ُمعاُذ ، َأْحسم
ياَمةم " والسالم  نم يَ ْوَم اْلقم يزانم املؤمم ْن َشْيٍء أَثْ َقُل يفم مم َش  َما مم ُغُض الَفاحم ْن ُخُلٍق َحَسٍن ، َوإمنَّ اَّللََّ يَ ب ْ مم

واألدلة احلاثة على التحلي مبعايل األخالق كثرية ال تكاد حتصر ، وقد مجعها النيب صلى هللا  (3)" الَبذيءَ 
ويف املقابل فقد رهبت الشريعة من مساوئ األخالق ،  (4)عليه وسلم يف قوله" الرب حسن اخللق "

لق البغيض ، كما هو معروف ، وحيث كان الكالم على األخالق الفاضلة اليت ينبغي وحذرت من اخل
أن يتحلى املسلم عموما والداعية على وجه اخلصوص ،فإين أرى أنه من املناسب أن نعدد مجال من 

 -:ألخالق الرفيعة اليت هتم كل مسلم فأقولا
ادمقمنيَ اَي أَي َُّها الَّذميَن آ  الصدق ، قال تعاىل -:األول  َوالَّذمي  وقال تعاىل  َمُنواْ ات َُّقواْ اَّلِلَ وَُكونُواْ َمَع الصَّ

ُقونَ  َق بمهم أُْولَئمَك ُهُم اْلُمت َّ ْدقم َوَصدَّ لصِم فإن الصدق الصالة والسالم " عليكم ابلصدق  وقال عليه َجاء ابم
وإن الفجور  هدي إىل الفجورالكذب فإن الكذب ييهدي إىل الرب وإن الرب يهدي إىل اجلنة ،وإايكم و 

دِميقني " وقال عليه الصالة والسالم  (5)يهدي إىل النار " ُدوُق : مع النَّبيِمنَي والصِم ُر األمنُي الصَّ التَّاجم

                                                 
( موارد ، وحسنه الرتمذي ، وحسنه 2422( ، ورواه أيضاا الطرباين واحلاكم ، وابن حبان يف صحيحه رقم )137( يف الدعوات ، ابب رقم )3585رقم )أخرجه الرتمذي  (4)

 . أيضاا احلافظ السخاوي
 حيحه  ، وهو حديث صحيح بشواهده .ص اخللق ، ورواه أيضاا ابن حبان يف( يف الرب ، ابب ما جاء يف حسن 2005رقم )رواه الرتمذي  (5)
 صحيح , رواه مسلم، وأمحد، وأبو داود، والنسائي.حديث  (1)
قال ,  يف حسن اخللق ، ابب ما جاء يف حسن اخللق ، بغري إسناد ، وهو أحد األحاديث اليت وردت يف املوطأ بغري سند 902/  2حديث منقطع , أخرجه املوطأ  (2)

داا من كذا ليحىي وابن القاسم والقعنيب ، قال : ورواه ابن بكري عن مالك بن حيىي ابن سعيد عن معاذ ، وهو مع هذا منقطع جداا ، وال يوجد مسن  الزرقاين يف شرح املوطأ :
والرتمذي وغريمها إبسناد حسن عن  حديث معاذ وال غريه هبذا اللفظ ، لكن ورد معناه ، قاله ابن عبد الرب . وقال الزرقاين أيضاا : ومن شواهد هذا احلديث ما رواه أمحد
 . " معاذ قال : قلت : اي رسول هللا علمِن ما ينفعِن ؟ قال : " اتق هللا حيثما كنت ، وأتبع السيئة احلسنة متحها ، وخالق الناس خبلق حسن

 ( .6/442د )( يف األدب , وأمح4799( يف الرب والصلة ، وأبو داود رقم )2003رقم )حديث صحيح , أخرجه الرتمذي  (3)
 ( يف الزهد ، ابب ما جاء يف الرب واإلمث .2390( يف الرب والصلة ، ابب تفسري الرب واإلمث ، والرتمذي رقم )2553مسلم رقم )حديث صحيح , أخرجه  (4)
 . (3638( وأمحد )4989( ، وأبو داود )105( )2607( ، ومسلم )386أخرجه البخاري يف "األدب املفرد" ) (5)
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هداء ال  فإذا كان يف جتارة الدنيا ، فكيف بشأن الصدق يف جتارة اآلخرة ، .(6)أخرجه الرتمذي " والشُّ
بن علي اوعن أيب احلوراء السعدي ربيعة بن شيبان قال : قلُت للحسن جرم أن األجر أعظم وأكرب ، 

دَْع َما يَرميُبَك إمىل ما  "رضي هللا عنهما: ما حفظَت من رسولم صلى هللا عليه وسلم ؟ قال : حفظُت منه 
ْدَق طُمْأنينة والكذَب رميَبة لثالثة ويف الصحيح يف حديث ا . أخرجه الرتمذي،" ال يَرميُبَك ، فإمن الصِم

إمنَُّه وهللام اي هؤالء ال ينجيكم إمال الصدُق " وقد  الذين انطبقت عليهم الصخرة فسدت عليهم الغار "
جنى هللا تعاىل ابلصدق الثالثة الذين خلفوا ، يف قصة معروفة ، فالداعية إىل هللا ال بد وأن يكون متحليا 

ه ، وأعظم الصدق الصدق مع هللا تعاىل ، ويف دعوت هبذه الصفة العظيمة ، فيكون صادقا يف حديثه ،
فالداعية املوفق الناجح هو   والدار اآلخرةفال يعلم هللا تعاىل من قلبك يف دعوتك إال إرادة وجه هللا تعاىل

وإنه ليقبح ابلداعية أن يعرف  ويف ظاهره مع عباد هللا تعاىل من حترى الصدق يف ابطنه مع هللا تعاىل ،
فال تفلح الدعوة إال إن  يتكلم من احلاضرين أبن ال تصدقوهالتغامز عليه وهو  أبنه كذاب ، وما أقبح

وال تكون هلا اآلاثر الطيبة إال إن كان الصدق هو مبدؤها  جرت بلسان الصدق يف الباطن والظاهر ،
 ومنتهاها، وهللا املستعان .

ئعه يف أداء احلقوق ألهلها وبرد األمانة ، وهي قرينة الصدق ، أبن يكون أمينا يف كالمه وودا -:الثاين 
األماانت إىل أصحاهبا ، فال يعرف خبيانة وال بتدليس ، يكون أمينا يف بيعه وشرائه وأداء ديونه وغريها 

َماَواتم َواأْلَْرضم َواجلْمَبالم فَأَبَ نْيَ   قال تعاىل من األمور ، فاألمانة محل ثقيل ،  إمانَّ َعَرْضَنا اأْلََمانََة َعَلى السَّ
ا َجُهوالا  نَساُن إمنَُّه َكاَن ظَُلوما َها َومَحََلَها اإْلم ن ْ ْلنَ َها َوَأْشَفْقَن مم وعن حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه   َأن حَيْمم

ثنا  ُر اآلخر ، َحدَّ ثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حديثني ، وقد رأيُت أحَدمها ، وأان أنْ َتظم قال : حدَّ
نَّة. مث  أنَّ األمانة نزلت يف َجْذرم قلوب الرِمجال ، مث نزل القرآن ، َفعلمُموا من القرآن ، وعلموا من السُّ

ثنا عن رْفع األمانة ، فقال  ْثُل أثَرم " حدَّ يناُم الرُجُل النوَمَة ، فتُ ْقَبُض األمانُة من قلبه ، فيَظلُّ أثَ ِرها مم
من قبله ، فيظلُّ أثَرُها مْثُل أثَرم اْلمْجلم ، َكَجْمرم َدْحَرْجَتُه َعَلى اْلوَْكتم ، مثَّ يناُم النَّومَة ، فَ تُ ْقَبض األمانُة 

اا ، وليس فيه شيٌء  َط ، َفرتاه ُمْنتربم فُيْصبمُح النَّاُس  -مث أَخَذ حصى فدْحَرَجُه على رْجلمهم  -رمْجلمَك فَ َنفم
 بِن فالٍن َرُجالا أميَنا ، حىت يقال للرجل : يتبايَعون ، فال يكاد أحٌد يُؤدِمَي األمانَة ، حىتَّ يُقاُل : إنَّ يف

                                                 
( يف التجارات من حديث ابن عمر ويف سنده ضعف ، ولذا قال الرتمذي عن 2139( يف البيوع , وللحديث شاهد عند ابن ماجة رقم )1209رقم )الرتمذي  أخرجه (6)

 حديث أيب سعيد : هذا حديث حسن .
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ثْ َقاُل حبٍَّة من َخردٍل من إمياٍن ، ولقد أتى عليَّ زماٌن  ما أْجَلَدُه ، ما أْظَرَفُه ، ما أْعَقَلُه ، وما يف قلبه مم
ا ليَ ُردَّنَّه عليَّ ديُنُه ، وإْن كان َنْصرانياا أ و َيهودايا ليَ ْردَّنه عليَّ وما أابيل أِيُكم ابيْعُت ، لئمن كان ُمسلما

، وعن أيب هريرة   (1)أخرجه البخاري ومسلم " ساعيه ، وأما اليوم فما كنُت أابيع منكم إال فالانا وفالانا 
رضي هللا عنه قال : بينما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف جملس حُيدِمُث القوَم ، جاَءُه أعرايبٌّ فقال : 

اَعُة ؟ فمضى ر  َع ما قال ، فكره َمىَت السَّ سول هللا صلى هللا عليه وسلم حُيَدِمُث ، فقال بعض القوم : مسَم
قال  "أين السائل عن الساعة ؟" بل مل َيسمع ، حىتَّ إذا َقَضى حديثَه ، قال  -ما قال ، وقال بعضهم :

عُتها اي رسول هللا ؟ قال : كيف إضا " إذا ُضيِمَعتم األمانُة فانتظر الساعة" : ها أان اي رسول هللا ، قال 
اعة" قال  َد األْمُر إىل غري أهله فانتظر السَّ . وعن أيب هريرة رضي هللا عنه (1)أخرجه البخاري " إذا ُوسِم

أخرجه  " أدِم األمانَة إىل من ائْ َتمَنَك ، وال خَتُْن َمْن خاَنك" قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
َر به  فيعطيه كامالا "  ة والسالم، وقال عليه الصال (2)مذيالرت  إنَّ اخلازمَن املسلمَم األمنَي الذي يُعطي ما أمم

َر له به ، أحُد املَتَصدِمقمنيَ  ن الدعوة وإبالغ العلم وإ (3)" ُمَوف َّراا ، طَيِمَبةا به نَ ْفُسُه ، فيدَفعُه ، إىل الذي أمم
فأمانة الداعية من أهم األمور اليت  ر به شرعا ،من أعظم األماانت اليت ال بد من أدائها على الوجه املأمو 

ال بد وأن يتحلى هبا ، وقد كان النيب صلى هللا عليه وسلم يعرف يف قومه ابلصادق األمني ، وال سيما 
أمانة أداء العمل املوكل له من قبل ويل األمر على الوجه املأمور به يف النظام ، فإن الداعية منظور له 

 ال هتمل شيئا من فهواته ، وهللا املستعان .بعني الرقابة اليت 
الرفق ، وقد قدمنا طرفا من الكالم عليه فيما مضى ، قال عليه الصالة والسالم "ما كان  -:الثالث 

وقال   رفيق حيب الرفق يف األمر كله "الرفق يف شيء إال زانه وما نزع من شيء إال شانه " وقال " إن هللا
بُّ الرِمفق ، ويُ ْعطي عليه ما ال يُعطي على الُعْنفم إمنَّ " عليه الصالة والسالم  وقال  "  هللَا عز وجَل َرفيق حيم
ن " وقال عليه الصالة والسالم  " َمْن حُيَرمم الرِمفَق حُيَرم اخلرَي كلَّه" عليه الصالة والسالم  َي َحظَُّه مم َمن أُعطم

ن اخَلريم ، َومْن ُحرممَ  َي َحظَُّه مم ن الرِمفق ، فقد ُحرمم َحظَُّه من اخلريالرِمفق فقد أُْعطم  .وهللا املستعان "  َحظَُّه مم
                                                 

 ( يف الفنت .4053يف الفنت و ابن ماجة رقم )( 2180( يف اإلميان , والرتمذي رقم )143يف الرقاق , و مسلم رقم ) 117 - 14/116البخاري أخرجه  (1)
 . (2/361وأمحد ),  يف العلم 151،  1/150صحيح , أخرجه البخاري  (1)
( 2296، رقم 2/53( وقال: حسن غريب، واحلاكم )1264، رقم 3/564( والرتمذي )3535، رقم 3/290( وأبو داود )4/360أخرجه البخاري يف التاريخ ) (2)

 ( .21092، رقم 10/271ط مسلم، ووافقه الذهيب. والبيهقي )وقال: صحيح على شر 
 يف الزكاة . 80 - 5/79( يف الزكاة ، والنسائي 1684( يف الزكاة ، وأبو داود رقم )1023يف الزكاة : ومسلم رقم ) 4/45البخاري  (3)
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إنُّ فيك َخصلتَ نْي " أشجِم عبد القيس  -لألشِج  -احللم قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  -:الرابع 
اه الدارقطِن وقال عليه الصالة والسالم " وإمنا احللم ابلتحلم" رو  " حُيبُّهما هللا تعاىل : احللُم واألانة

فهذا اخللق العظيم أمر مهم للداعية وله أسوة حسنة خبرية خلق هللا حممد صلى هللا وصححه األلباين ، 
عليه وسلم ، ففي صحيح البخاري من حديث أنس رضي هللا عنه قال : كنت ماشياا مع رسول هللا 

يب فجبذ بردائه جبذة شديدة قال صلى هللا عليه وآله وسلم وعليه برد جنراين غليظ احلاشية فأدركه أعرا
أنس : فنظرت إىل صفحة عاتق النيب وقد أثرت فيها حاشية الرداء من شدة جبذته مث قال األعرايب : اي 

فانظر  .حممد مر يل من مال هللا الذي عندك ، فالتفت إليه النيب صلى هللا عليه وسلم مث أمر له بعطاء 
فيلزم الداعية التخلق هبذا اخللق احلسن ,  على هذا األعرايبالصالة والسالم إىل حلمه وتواضعه عليه 

ولكن ال يصل به احلال إىل درجة الذل فأحياانا يصفح عمن أساء إليه ألهنا من صفات املؤمنني وأحياانا 
 َوالَّذميَن إمَذا َأَصابَ ُهمْ  قال تعاىل  0أخرى ينتصر لنفسه لتظهر قوته ومكانته ويرهبه أعداء هللا عز وجل 

ُرونَ  َتصم  وهللا املستعان .  اْلبَ ْغُي ُهْم يَ ن ْ
الكرم والسخاء بتوسط فال إفراط وال تفريط ، ما أمجل الكرم إن صدر من أهل الدعوة إىل  -:اخلامس 

هللا تعاىل ، ما أمجل أن جيد الفقري واحملتاج عندهم بغيته من أمور املال والنفع ابجلاه ، إن ابب الداعية 
ال بد وأن يكون مهبطا ألهل احلاجة ، وأن يكون قلبه قبل ذلك مفتوحا ألهل احلاجة من إىل هللا تعاىل 

الفقراء واملساكني ، وقد كان النيب صلى هللا عليه وسلم أجود الناس ابخلري والصدقة ، وكان يوصف 
ل وأعطاه من املرسلة ، ال سيما إن كان قد وسع هللا تعاىل عليه يف املا الريحجوده ابخلري أبنه أسرع من 

اجلاه ما مل يعط غريه، إنه لقبيح ابلداعية أميا قبح أن مينع احملتاج إليه ّما ال يضر به يف دين وال دنيا ، أال 
مْ   ترى قول هللا تعاىل مادحا األنصار بقوله ْم حيُمبُّوَن َمْن َهاَجَر إملَْيهم ْن قَ ْبلمهم ميَاَن مم اَر َواإْلم  َوالَّذميَن تَ بَ وَُّءوا الدَّ

ْم َوَلْو َكاَن هبممْم َخَصاَصٌة َوَمْن  هم َّا أُوتُوا َويُ ْؤثمُروَن َعَلى أَنْ ُفسم ْم َحاَجةا ّمم ُدوَن يفم ُصُدورمهم يُوَق ُشحَّ َواَل جيَم
هم فَُأولَئمَك ُهُم اْلُمْفلمُحونَ  وقد ضرب األنصار أروع املثل يف التنازل والتضحية إلخواهنم من   نَ ْفسم

ن هاجروا هلل تعاىل وتركوا أمواهلم وأوطاهنم وأوالدهم هلل تعاىل فرارا ابلدين ، وهكذا ينبغي املهاجرين بعد أ
أن يكون الداعية إىل هللا تعاىل ، أن البخل وشح النفوس من األخالق الذميمة اليت هنى هللا تعاىل عنها 

هم فَُأْولَئمَك ُهُم اْلُمْفلمُحونَ َوَمن يُوَق ُشحَّ  فقال تعاىل وأخرب أن الفالح يف التباعد عنهاوحذر منها     نَ ْفسم
ُّ َوأَنُتُم اْلُفَقَراء   وقال تعاىل هم َواَّللَُّ اْلَغِنم َا يَ ْبَخُل َعن ن َّْفسم ومن صفاته العظيمة صلى هللا  َوَمن يَ ْبَخْل فَإممنَّ
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هو الدعامة  عليه وسلم املشهود له هبا أنه كان يعطي عطاء من ال خيشى الفقر ، والكرم والسخاء
الكبرية بعد توفيق هللا تعاىل يف حمبة الناس وإقبال القلوب على قبول الدعوة ، أال ترى أن هللا تعاىل قد 
جعل للمؤلفة قلوهبم سهما يف الزكاة ، ألهنم املطاعون يف عشائرهم ويرجى بثباهتم أو إسالمهم ثبات أو 

لكرم ، وذم تسمي ابلكرمي ، ووصف نفسه اب إسالم من حتت أيديهم ، ومن حمبته جل وعال للكرم فقد
أيديهم مغلولة ، ملا وصفوه ابلبخل ، تعاىل هللا عما يقولون علوا كبريا ، وعاب  اليهود بوصفه هلم أبن

على قوم وتوعدهم ابلعذاب ملا أعطاهم املال بعد وعودهم أبهنم سينفقون ويبذلون يف وجوه اخلري والرب 
َقنَّ   قال تعاىل ما وعدوه ، واإلحسان فأخلفوا هللا تعاىل دَّ ْن َفْضلمهم لََنصَّ ُهْم َمْن َعاَهَد اَّللََّ لَئمْن آاَتاَن مم ن ْ َومم

ْن َفْضلمهم خبَمُلوا بمهم َوتَ َولَّْوا َوُهْم ُمْعرمُضوَن فََأْعَقبَ ُهمْ  ا آاَتُهْم مم َن الصَّاحلممنَي فَ َلمَّ   نمَفاقاا يفم قُ ُلوهبممْم إمىَل َولََنُكوَننَّ مم
َا َكانُوا َيْكذمبُونَ  َا َأْخَلُفوا اَّللََّ َما َوَعُدوُه َومبم ويف احلديث  (1)"ق أنفق عليكأنفويف احلديث "  يَ ْومم يَ ْلَقْونَُه مبم

فاملعونة ابجلاه واملال من األمور اليت تشرح النفوس وتوجب القبول  (2)ما نقص مال من صدقة " "
ىل ، وقد جهز عثمان رضي هللا عنه جيش العسرة يف عزوة تبوك ، وتشرح الصدور للداعية إىل هللا تعا

وقال تعاىل مادحا أهل اإلميان  (3)فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم " ما ضر عثمان ما فعل بعد "
ُقونَ   ابلصفات اليت ينبغي أن يتحلوا هبا َّا َرَزقْ َناُهْم يُنفم  حلقيقيةوقال تعاىل فيمن أراد طريق التجارة ا  َوّمم

  ُرًّا َوَعاَلنمَيةا يَ ْرج َّا َرَزقْ َناُهْم سم ُلوَن كمَتاَب اَّللَّم َوأَقَاُموا الصَّاَلَة َوأَنْ َفُقوا ّمم َارَةا َلْن تَ ُبوَر إمنَّ الَّذميَن يَ ت ْ وَن جتم
ْن َفْضلمهم إمنَُّه َغُفوٌر َشُكورٌ  أن يكون من السباقني يف  اعيةلدفما أمجل اب  لميُ َوفِميَ ُهْم ُأُجوَرُهْم َويَزميَدُهْم مم

البذل واإلنفاق يف وجوه اخلري ، طارقا أبواب الرب ، معينا للضعفاء واملساكني  ومغيثا للملهوفني ، 
وساعيا مباله وجهده وجاهه يف سد خلة أهل احلاجة ، وهذا فضل هللا تعاىل يؤتيه من يشاء وهللا ذو 

ها ، وقد كان الشافعي رمحه هللا تعاىل يتحسر على قلة الفضل العظيم ، وال يكلف هللا نفسا إال وسع
املال أن ال ينفقه يف سبيل هللا تعاىل مع كثرة السائلني الذين يظنون أن اإلمام الشافعي كان ذا ثروة كبرية 

 -، ولكنه كان قليل ذات اليد ، فكان إذا جاءه السائل ومل جيد ما يعطيه ، كان يتمثل هبذه األبيات :
  

                                                 
 . ( يف التفسري3048والرتمذي رقم )( يف الزكاة ، 993يف التوحيد ، ومسلم رقم ) 347/  13رواه البخاري حديث صحيح ,  (1)
 . يف الصدقة 1000/  2واملوطأ  ( كذلك يف الرب والصلة ،2030والرتمذي رقم ),  ( يف الرب والصلة2588رواه مسلم رقم )حديث صحيح ,  (2)
 . 63/  3يف املناقب , و أمحد يف " املسند "  إسناده حسن , أخرجه الرتمذي  (3)

اي هلف نفسي على مال أفرقه     
   إن اعتذاري إىل من جاء يسألِن

. 

  على املقلني من أهل املروءات
  عن بعض مايل ملن أعلى البليات

. 
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وإن كاتب هذه األسطر قد آاته هللا تعاىل حب العطاء وحب اإلعانة ، ولكنه ال جيد ما ينفقه يف هذا 
السبيل ، فكم من احلسرات على فقد املال أن ال ننفقه يف سبيل هللا تعاىل ، وعسى هللا تعاىل أن يفتح 

إن جاءين أحد ابب املال على عبده الضعيف وأن يسلطه على هلكته يف احلق ، كم يضيق صدري 
احملتاجني وقد امتأل قلبه ابلعطاء والبذل ، مث يرجع خائبا من عندي لقلة ذات يدي ، فأان أهيب أبهل 
املال عموما ، والدعاة خصوصا أن ال يردوا سائال ، وال خييبوا حمتاجا ، فاملال مال هللا وإمنا حنن 

َّا َجَعَلكُ   مستخلفون فيه كما قال تعاىل ُقوا ّمم نَي فميهم َوأَنفم ْسَتْخَلفم فما أحلى صدور الكرم من املسلم  م مُّ
 عموما ومن الداعية على وجه اخلصوص ، وهللا املستعان ، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم .

طالقة الوجه ودوام البشر وكثرة التبسم يف غري منقصة ، وهذا من اآلداب الرفيعة ، قال  -: السادس
عبدهللا البجلي رضي هللا عنه وقال جرير بن  (1)سالم " تبسمك يف وجه أخيك صدقة "لعليه الصالة وا

فاالبتسامة وطالقة الوجه هي  .ما رآين النيب صلى هللا عليه وسلم منذ أسلمت إال تبسم يف وجهي  :
عندهم  السحر احلالل الذي يقلب املوازين إىل اخلري والذي يشرح الصدور وحيبب العبد إىل الناس وجيعله

 (2)مقبوال قريب االستجابة ، ويف احلديث " ال حتقرن من املعروف شيئا ولو أن تلق أخاك بوجه طليق "
أو كما قال عليه الصالة والسالم ، وقد كان صلى هللا عليه وسلم ميازح أصحابه مبا يوجب هلم االنبساط 

ك من صفات هللا تعاىل الثابتة وانشراح الصدر ، ولكنه ال يقول إال احلق حىت يف مزاحه ، بل الضح
 ابلسنة ، وهي من صفاته الفعلية ، ويف حديث َسْعٍد َعْن أَبميهم قَاَل اْسَتْأَذَن ُعَمُر ْبُن اخلَْطَّابم رضي هللا

ْن قُ رَْيٍش َيْسأَْلَنُه َوَيْسَتْكثمْرنَه، َعالمَيةا َأْصَواتُ ُهنَّ  عنه َعَلى َرُسولم اَّللَّم  ا اْسَتْأَذَن َوعمْنَدُه نمْسَوٌة مم  َعَلى َصْوتمهم، فَ َلمَّ
ُّ علي ُّ صلى هللا عليه وسلم َفَدَخَل َوالنَّيبم َيْضَحُك  ه الصالة والسالمُعَمُر تَ َباَدْرَن احلْمَجاَب فََأذمَن َلُه النَّيبم

نََّك اَي َرُسوَل اَّللَّم  ي.فَ َقاَل: َأْضَحَك اَّللَُّ سم يبم أَْنَت َوأُمِم  َة رضي هللا عنها قَاَلْت: َما رَأَْيتُ وَعْن َعائمشَ   أبَم
َّ صلى هللا عليه وسلم ْنُه هَلََواتمهم إممنََّ  النَّيبم ا َحىتَّ أََرى مم كا عاا َقطُّ َضاحم ُم.ُمْسَتْجمم وقد بوب  ا َكاَن يَ تَ َبسَّ

كم ) لبخاريُّ على هذه األحاديث بقولها حم مم َوالضَّ َمُة: َأسَ  (اَبب الت ََّبسُّ ُّ َوقَاَلْت فَاطم صلى هللا رَّ إميَلَّ النَّيبم

                                                 
 وهو حديث حسن . (891( يف الرب والصلة , والبخاري يف األدب املفرد )1957)رقم أخرجه الرتمذي   (1)
 ( وهو حديث صحيح .5/173( يف الرب والصلة , و أمحد )2626رقم )أخرجه مسلم  (2)



 

 

198 

َ ُهَو َأْضَحَك َوأَْبَكى عليه وسلم ْكُت، َوقَاَل اْبُن َعبَّاٍس:إمنَّ اَّللَّ اعمَية كما يتصدق ابملال يتصدق  .َفَضحم فالدَّ
 .عن هذا -أخي  -ابالبتسامة فهل تعجز 

رة ضاحكة مستبشرة.قال ابن قال بعض العقالء: التبسم والبشر من آاثر أنوار القلب، وجوه يومئذ مسف
اعمَية  ( البشاشة مصيدة املودة والرب شيء هني وجه طليق وكالم لني ) عيينة والناس ال يقبلون من الدَّ

الذي يصعر خده للناس كأنه معرض عنهم، و يعبس وجهه ويقطب جبينه كأنه منزه عن الناس مستقذر 
ا قط أشد تبسما يف وجوه الرجال من أيوب إذا هلم أو غضبان عليهم. وقال محاد بن زيد: ما رأيت أحد

وقال حممد بُن النعمان: مل أر أعبَد من حيىي بن محاد، وأظنه مل يضحك قلُت: ) لقيهم.قال الذهيبُّ: 
 الضحُك اليسرُي والتبسُم أفضُل، وعدم ذلك من مشايخ العلم على قسمني:

 لى نفسه املسكينة.أحدمها: يكون فاضال ملن تركه أداب وخوفا من هللا وحزان ع
والثاين: مذموم ملن فعله محقا وكرباا وتصنعا كما أِن من أكثر الضحك استخف به، وال ريب أنَّ 

 الضحَك يف الشباب أخف منه وأعذر منه يف الشيوخ.
ا التبسُم وطالقة الوجه فأرفُع من ذلك كله ، فأعلى املقامات من كان بِكاءا ابلليل، بساما ابلنهار،  وأمَّ

 (1)صلى هللا عليه وسلم فيما يروى عنه " لن تسعوا الناس أبموالكم فليسعهم منكم بسط الوجه" وقال
أنه ينبغي ملن كان ضحوكاا بساما أن يقصر من ذلك ويلوم نفسه حىت ال متجه  -:بقي هنا شيء وهو 

وكل  ، األنفس، وينبغي ملن كان عبوسا منقبضا أن يتبسم وحيسن خلقه وميقت نفسه على رداءة خلقه
والوسطية يف هذا مطلوبة ، فال  ( احنراف عن االعتدال فمذموم وال بدَّ للنفس من جماهدة وأتديب

يكون الداعية ضحوكا مبا هب ودب فتمجه النفوس وتزدريه القلوب ، وال يكون عبوسا قمطرير الوجه 
 . مكفهر اخلاطر دوما فال تراتح له النفوس وال تقبله القلوب ، وهللا املستعان 

البعد عن تتبع العورات ومواطن التهم ، فال يكون عينا على عيوب الناس ، وال لساان الذعا  -:السابع 
يف التخوض فيهم ويف أخطائهم ، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع هللا عورته ومن تتبع هللا عورته فضحه هللا 

ن من لسانه ويده " وقال عليه يف جوف بيته ، وقال عليه الصالة والسالم " املسلم من سلم املسلمو 
ال  (2)الصالة والسالم " اي معشر من آمن بلسانه ومل يدخل اإلميان قلبه ال تؤذوا املؤمنني ... احلديث "

                                                 
 . أخرجه البزار وأبو يعلى والطرباين يف مكارم األخالق من حديث أيب هريرة (1)

 ، وهو حديث صحيح . 412/  4، ابب يف الغيبة ، ورواه أيضاا أمحد يف " املسند "  ( يف األدب4880رقم )أخرجه أبو داود  (2)
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سيما أخطاء العلماء واألمراء ، فال بد من غض الطرف عن اهلفوات والبعد عن تتبع الزالت ، فمن ذا 
ت اخلطأ بغض النظر عن األمساء ما استطعت إىل ذلك يسلم من اخلطأ ، وليكن تصحيح األخطاء لذا

وقد ابتلينا يف هذا الزمان بقوم جعلوا أخطاء العلماء بضاعة يروجون هبا مسعتهم ويتعالون على سبيال ، 
 وال يدرون أهنم يهدمون وال يبنونأهل العلم بتتبع زالهتم من كتبهم وأشرطتهم ِبجة أهنم ينصحون ، 

نعم ، إن عرف عن هذا العامل أنه ال يريد إال ابلباطل واجملادلة يف احلق بعدما تبني ويفرقون وال جيمعون ، 
والنقد ال بد من اإلخالص  فهذا له شأن آخر ، ال سيما إن خيف على املسلمني من خطره وشره ،

 والعدل ، وهللا عليم بذات الصدور ، وهللا املستعان .
قد ثبتت األدلة الكثرية من الكتاب والسنة يف علو رتبته الصرب ، وما أدراك ما الصرب ، ف -: الثامن

 ) ابلصرب واليقني تنال اإلمامة يف الدين ( وهللا أعلم . ةوتفخيم أمره ، وقد تكلمنا عنه سابقا يف قاعد
العفو والصفح والتجاوز ، وكظم الغيظ وخفض اجلناح للمدعوين ، مع وفور احللم بال  -:التاسع 

يَم حَلَلميٌم أَوَّاٌه ُمنميٌب   تعاىل ضعف وال مهانة ، قال خلاُت رسله صلى هللا عليه  وقال تعاىل إمنَّ إمبْ رَاهم
ْن َحْولمَك   وسلم َن اَّللَّم لمْنَت هَلُْم َوَلْو ُكْنَت َفظًّا َغلميَظ اْلَقْلبم اَلنْ َفضُّوا مم وقال تعاىل يف  فَبمَما َرمْحٍَة مم

نيَ  وصف الصاحلني  مم نمنيَ  َواْلَكاظم َوَلَمْن  وقال تعاىل   اْلَغْيَظ َواْلَعافمنَي َعنم النَّاسم َواَّللَُّ حيُمبُّ اْلُمْحسم
ْن َعْزمم اأْلُُمورم  لمنَي  وقال تعاىل  َصبَ َر َوَغَفَر إمنَّ َذلمَك َلمم ْلُعْرفم َوَأْعرمْض َعنم اجْلَاهم  ُخذم اْلَعْفَو َوْأُمْر ابم

نهما قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألشج عبد قيس ملا وفد عليه وعن ابن عباس رضي هللا ع
نُكْم   وقال تعاىل "إن فيك خصلتني حيبهما هللا : احللم واألانة  "مع قومه  َواَل أَيَْتلم أُْولُوا اْلَفْضلم مم

رمينَ  َعةم َأن يُ ْؤتُوا أُْويلم اْلُقْرىَب َواْلَمَساكمنَي َواْلُمَهاجم َر  َوالسَّ بُّوَن َأن يَ ْغفم يفم َسبميلم اَّللَّم َوْليَ ْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأاَل حتُم
يمٌ  ْر هَلُْم َوَشاومْرُهْم يفم اأَلْمرم   وقال تعاىل  اَّللَُّ َلُكْم َواَّللَُّ َغُفوٌر رَّحم ُهْم َواْستَ ْغفم ولقد كان   فَاْعُف َعن ْ

من أخالق النيب صلى هللا عليه  -خذ من املسيء عند القدرة على األ وهو ترك املؤاخذة ، -العفو
فقد ثبت عنه يف صور ال تكاد حتصر أنه عفا وغفر وصفح عن الزلل واخلطأ ، ويتجسد عفوه  وسلم،

حني تصدى له "غورث بن احلارث" ليفتك به صلى هللا عليه وسلم والرسول مطِرح حتت شجرة وحده 
ئلون أيضاا، وذلك يف غزوة، فلم ينتبه رسول هللا صلى هللا عليه قائالا)انئماا يف وقت القيلولة( وأصحابه قا

فقال صلى هللا  ما مينعك مِن؟ وسلم إال و غورث قائم على رأسه، والسيف مسلطاا يف يده،وهو يقول:
فأخذه النيب الكرمي وقال" من مينعك مِن؟" قال  " فسقط السيف من يد غورث ، هللا " عليه وسلم
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ذ وملا  .جئتكم من عند خري الناس!"  فعاد إىل قومه فقال: ، فرتكه وعفا عنه.  غورث: ُكن خري آخم
بوه ، و أهانوه ،وعذبوا  -دخل املسجد احلرام صبيحة الفتح ووجد رجاالت قريش  الذين طاملا كذَّ

جالسني مطأطئي الرؤوس ينتظرون حكم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الفاتح  - أصحابه وشردوهم
 قال " اي معشر قريش ما تظنون أين فاعل بكم؟" قالوا: أخ كرمي ، وابن أخ كرمي به يقول هلم فإذا ، فيهم

 " فعفا عنهم بعد أن ارتكبوا من اجلرائم يف حقه وحق أصحابه ما ال حُيصى عدده " اذهبوا فأنتم الطلقاء
 ، وعلم هبم وقيل له فيهم وملا آتمر عليه املنافقون ليقتلوه وهو يف طريق عودته من تبوك إىل املدينة ،, 

ث أن حممداا يقتل أصحابه عفا عنهم وقال وعفا عن األعرايب الذي ابل يف مسجده وعلمه  " " ال يُتحدَّ
وأدبه ، وعفا عن حاطب بن أيب بلتعة وقد أخرب قريشا أبمر املسري إليهم ، وعفا عن األعرايب الذي 

يه وسلم ، وصور العفو كثرية ، وليس هو عفو جبذه من عمامته القطرية حىت أثرت فيه صلى هللا عل
الضعفاء واخلورة ، بل عفو العظماء الذين يقدرون على العقاب ، وكما قيل ) العفو عند املقدرة ( وعن 

ن مال أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رس وما ول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم " ما نَ َقَصت َصَدَقة مم
ْقَوى و إاِل عمزِا ، وما تواَضَع أَحد َّللِم إال َرفَ َعُه " وقال تعاىلزاَد اَّلِلُ عبدا بمَعف  وقال  َوَأن تَ ْعُفوْا أَقْ َرُب لملت َّ

  َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح فََأْجرُُه َعَلى اَّللَّم  واألمر أكرب من هذه العجالة، ولكنها جمرد إشارات ،وهللا املستعان
. 

َوالَ   وقال تعاىل َوعمَباُد الرَّمْحَنم الَّذميَن مَيُْشوَن َعَلى اأْلَْرضم َهْوانا   التواضع ، قال تعاىل -:العاشر 
ُلَغ اجلْمَباَل طُوالا  ا إمنََّك َلن خَتْرمَق اأَلْرَض َوَلن تَ ب ْ َك   وقال تعاىل  مَتْشم يفم اأَلْرضم َمَرحا َواَل ُتَصعِمْر َخدَّ

ا  لملنَّاسم َواَل مَتْشم يفم اأْلَْرضم  ول هللا صلى هللا وعن عياض بن محار رضي هللا عنه قال: قال رس َمَرحا
" إن اَّلِلَ أوحى إيِل أن تواَضعوا َحىت ال يَفَخَر أَحد على أحد ، وال يبغي أحد على أحد  عليه وآله وسلم

سيد  وكلما تواضع العبد فإنه يزداد من هللا تعاىل قراب ، كما ثبت به النص ، إن التواضع من (1)"
َوعمَباُد الرَّمْحَنم الَّذميَن   احلسن البصري أنه ذكر قوله تعاىلاألخالق والتكرب من سيئها . حكي عن 

املؤمنون قوم ذلل ، ذلت هلل األمساع واألبصار واجلوارح حىت حيسبهم )  فقال  مَيُْشوَن َعَلى اأْلَْرضم َهْوانا 
صحاء القلوب ولكن دخلهم من اخلوف ما مل يدخل اجلاهل مرضى ، وهللا ما ابلقوم من مرض وإهنم أل

من أعطي ماال أو مجاال أو ثيااب أو علما  وقال بعض العلماء: (غريهم ومنعهم من الدنيا علمهم ابآلخرة 
                                                 

 ( .4/162( يف اجلنة , و أمحد )2865رقم )أخرجه مسلم  (1)
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كانت عندان زلزلة وريح محراء   ) وقال موسى بن القاسم  مث مل يتواضع فيه كان عليه وابال يوم القيامة .
فقلت اي أاب عبد هللا أنت إمامنا فادع هللا عز وجل لنا ، فبكى مث قال  قاتل ،فذهبت إىل حممد بن م

قال فرأيت النيب صلى هللا عليه وآله وسلم يف النوم فقال إن هللا عز وجل  ,ليتِن مل أكن سبب هالككم 
جتعلهم  وهذا دأب الصاحلني ال يرون لعبادة أنفسهم وتقواها أية قيمة (رفع عنكم بدعاء حممد بن مقاتل 

واجلاه أو يعجبون أبنفسهم وال يرون أن هلم فضال على غريهم . هذا يف العبادة والتقوى فما ابلك ابملال 
سأصرمُف َعن آاييَت اِلذيَن   ألسباب الرئيسة للكفر. قال تعاىلإن التكرب أحد ا,  متاع احلياة الدنيا

ون يف األرضم بمغريم احَلِق  فحينما  أبو جهل إال تكربه فرعون هذه األمة ، ومل يكن سبب عناد يَتَكربَّ
قال:  ى هللا عليه وآله وسلم ليس بكاذبسئل عن سبب عدم إسالمه مع معرفته أن رسول هللا صل

تنازعنا حنن وبنو عبد مناف الشرف ، أطعموا فأطعمنا ، ومحلوا فحملنا ، وأعطوا فأعطينا ، حىت إذا 
ا منا نيب أيتيه الوحي من السماء! فمىت ندرك هذا؟ وهللا ال نسمع جتاثينا الركب وكنا كفرسي رهان ، قالو 

له أبدا وال نصدقه. فالتكرب هذا بسبب اجلاه والشرف وعزة القوم والعشرية أو يف حاالت أخرى بسبب 
إن العالج  ,املال أو املنصب أو العلم أو الذكاء واملقدرة أو كثرة األتباع ، إمنا هو من تسويل الشيطان

ع للتكرب هو مبخالفة سببه عمليا ، فإذا وجد املرء داعيا للتكرب بسبب املال ، عليه أن يعاجله الناج
مبخالطة الفقراء والتواضع هلم ومنحهم الصدقات دون مِن أو شعور أبن له فضال عليهم . وإن كان 

. ركب زيد بن تكربه بسبب العلم والذكاء والعقل فعليه التواضع ملن ميكن أن يتعلم منه شيئا جديدا 
اثبت فدان منه ابن عباس ليأخذ بركاب فرسه ، فقال مٍه! اي بن عم رسول هللا فقال هكذا أمران أن نفعل 
بعلمائنا . فأخذ زيد بن اثبت يد ابن عباس فقبَّلها وقال هكذا أُمران أن نفعل أبهل بيت رسول هللا 

بن اخلطاب رضي هللا عنه على عاتقه قربة صلى هللا عليه وآله وسلم . وقال عروة بن الزبري رأيت عمر 
ماء ، فقلت اي أمري املؤمنني ال ينبغي هذا ، فقال ملا أاتين الوفود سامعني مطيعني دخلت يف نفسي خنوة 
فأحببت أن أكسرها ، ومضى ابلقربة إىل حجرة امرأة من األنصار فأفرغها يف إانئها . ورؤي أبو هريرة 

ة وعلى ظهره حزمة حطب وهو يقول َطرِمقوا )أي افسحوا الطريق( لألمري. رضي هللا عنه وهو أمري املدين
وقال ابن عباس من التواضع أن يشرب الرجل من سؤر أخيه.وسئل الفضيل بن عياض عن التواضع 
فقال أن ختضع للحق وتنقاد له وتقبله ّمن قاله. وكان يقول قراء الرمحن أصحاب خشوع وتواضع وقراء 

وتكرب. تشاجر أبو ذر وبالل رضي هللا عنهما فقال أبو ذر لبالل اي ابن السوداء الدنيا أصحاب عجب 
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تَُه أبمهم إنََّك امرؤ فيَك جاهلية ى هللا عليه وآله وسلم ، فقال له، فشكاه إىل رسول هللا صل "  " أعريَّ
رأسه حىت فألقى أبو ذر نفسه على األرض وحلف أن ال يرفع رأسه حىت يطأ بالل خده بقدمه فلم يرفع 

 وهللا املستعان . (1)فعل بالل ذلك .
الشجاعة ، يف غري هتور وال عنف وال محق ، لقد كان صلى هللا عليه وسلم شجاع  -: احلادي عشر

واإلقدام على دفع ما خُياف  ، فشجاعة القلب هي عدم اخلوف ّما خُياف منه عادةا  ، القلب والعقل معاا 
مىت ظهر  ، ضي فيما هو الرأي وعدم النظر إىل عاقبة األمرفهي املأما شجاعة العقل  ، منه بقوة وحزم

اىل كلفه ،ومن أدلة ذلك أن هللا تع ليه وسلم أشجع الناس على اإلطالقفكان صلى هللا ع,  أنه احلق
نم   أبن يقاتل وحده يف قوله وقد شهد  نَي فَ َقاتمْل يفم َسبميلم اَّللِم اَل ُتَكلَُّف إمالَّ نَ ْفَسَك َوَحرِمضم اْلُمْؤمم

اراا من أبطال الرجال فقد قال علي بن أيب طالب ، وكان فارسا مغو  الشجعان األبطال له بذلك
وامحرت احلُُدق )مجع حدقة وهي بياض العني( نتقي  كنا إذا محي البأس )اشتدت املعركة(  وشجعاهنم :

البطويل اخلارق للعادة يوم ُأحد . وهذا موقفه  برسول هللا صلى هللا عليه وسلم أي نتقي الضرب والطعان
سلم كاجلبل األشم حىت الذ به أصحابه ووقف حممد صلى هللا عليه و  حيث ذهل عن أنفسهم الشجعان

والتفوا حوله وقاتلوا حىت اجنلت املعركة بعد قتال مرير وهزمية نكراء حلت ابلقوم من جراء خمالفتهم 
زم أصحابه وفر رجاله لصعوبة مواجهة العدو من جراء لكالمه صلى هللا عليه وسلم ، ويف ُحنني حني اهن

بقي وحده صلى هللا عليه وسلم يف امليدان يطاول  , صبها وأوقعهم فيها، وهم ال يدرونالكمائن اليت ن
" إىلَّ  " ومازال يف املعركة يقول أان ابن عبد املطلب , " أان النيب ال كذب ويصاول وهو على بغلته يقول

. هذه  " حىت أفاء أصحابه إليه وعاودوا الكرة على العدو فهزموهم يف ساعة  عباد هللاعباد هللا ! إيلَّ 
فإنه يكفي  فنكتفي فيها بشاهد واحد ، ، بعض دالئل شجاعته القلبية ، أما شواهد شجاعته العقلية

 حني وهو موقفه من تعنُّت سهيل بن عمرو وهو ميلي وثيقة صلح احلديبية ، ، عن ألف شاهد ويزيد
إىل  (حممد رسول هللا) وعن عبارة( ابمسك اللهم) إىل (بسم هللا) تنازل صلى هللا عليه وسلم عن العبارة

وبلغ هبم الغضب حداا ال مزيد  ، وقد استشاط أصحابه صلى هللا عليه وسلم غيظا( حممد بن عبد هللا)
 عليه وسلم بذلك عليه، وهو صابر اثبت حىت انتهت وكانت بعد أايم فتحاا مبينا؛ فضرب صلى هللا

، وهللا املستعان ، إن اخلور واجلنب ليس من  أروع مثل يف الشجاعة وبعد النظر وأصالة وإصابة الرأي
                                                 

 وغريهم . ي، ومسلم، وأبو داود، والنسائيأمحد، والبخار حديث صحيح ,  (1)
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وثبات يف الرأي على بصرية  طبع الرجال ، فضال عن العلماء والدعاة ، فاملواقف حتتاج إىل قوة قلب ،
َا َذلمُكُم الشَّ  ال على عوج ، وكما قال تعاىل نمنيَ إممنَّ ْؤمم   ْيطَاُن خُيَوِمُف َأْولمَياءُه َفاَل خَتَاُفوُهْم َوَخاُفونم إمن ُكنُتم مُّ

وحنن  ا الشجاعة يف احلق ال يف الباطلوإن القلب والعني لتعشق الشجاعة عشقا ال مزيد عليه ، وأعِن هب
أحد ، ولكن وهلل يف هذه األزمنة نعاين من الضعف واخلوف من أعداء هللا تعاىل ما هو معروف لكل 

احلمد ال تزال طائفة من الدعاة قوالة ابحلق عاملة به آمرة ابملعروف انهية عن املنكر ، ال ختاف يف هللا 
فهذه مجل من األخالق الكرمية العالية واليت ينبغي أن حيرص الداعية إىل هللا  لومة الئم ، وهللا املستعان .

نبيل أمر به اإلسالم أمر إجياب أو استحباب فينبغي  تعاىل على التحلي هبا ، وابجلملة فكل خلق
 على نبينا حممد وآله وصحبه للداعية إىل هللا تعاىل أن أيخذه بعني االعتبار ، وهللا أعلى وأعلم وصلى هللا

. 
 . استفتاح قلوب املدعوين بكثرة الدعاء سبب للتوفيق يف الدعوة -: القاعدة الثانية واألربعون

رر يف الشريعة أن القلب ملك األعضاء، وأهنا تصلح بصالحه ، وتفسد بفساده ، وأن إن املتق -:أقول 
وأنه هذه األعضاء ال ميكن أن  القلب إن كان متوجها للخري ومريدا له توجهت األعضاء للخري وأحبته ،

زاما على تشتغل إال مبا امتأل به القلب ، فحيث كان القلب هبذه املنزلة الكبرية والرتبة الرفيعة صار ل
الداعية أن ينصب اهتمامه يف املقام األول على هذه املضغة ، وإن أعظم ما يفتحه للخري والدعوة هو 

  النشراح الصدور وانفتاح القلوبالدعاء ، فكثرة الدعاء من أكرب األسباب املوجبة إن شاء هللا تعاىل
وسلم " إن قلوب بِن آدم كلها  فإن القلوب بني أصبعني من أصابع الرمحن ، كما قال صلى هللا عليه

بني أصبعني من أصابع الرمحن كقلب واحد ، يقلبها كيف يشاء ... احلديث " وعمى القلوب موجب 
َا أَْو آَذاٌن َيْسَمُعوَن   للضالل والتيه ، كما قال تعاىل ُلوَن هبم ريُوا يفم اأْلَْرضم فَ َتُكوَن هَلُْم قُ ُلوٌب يَ ْعقم أَفَ َلْم َيسم

َا فَإم  واملتقرر أن الدعاء هو العبادة ، وأنه   ن ََّها اَل تَ ْعَمى اأْلَْبَصاُر َوَلكمن تَ ْعَمى اْلُقُلوُب الَّيتم يفم الصُُّدورم هبم
داعية من نفوذ دعوته إال سالح املؤمن على وجه العموم والداعية على وجه اخلصوص ، فال يتمكن ال

فتح هذه املضغة ، فحاول ابرك هللا فيك أن تكثر  القلب ، والدعاء من األسباب الكبرية يف ابفتح هذ
وتصغي لدعوتك  لك الصدور وتسيل بني يديك القلوبحىت تنشرح من الدعاء قبل أن تبدأ الدعوة ، 

اْذَهْب إمىَل   اآلذان ، وقد دعا موسى عليه الصالة والسالم قبل ذهابه إىل فرعون مبا قال هللا تعاىل فيه
ْر يلم أَْمرمي )25( قَاَل َربِم اْشرَْح يلم َصْدرمي )24ى )فمْرَعْوَن إمنَُّه طَغَ  ْن لمَساينم 26( َوَيسِم ( َواْحُلْل ُعْقَدةا مم
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ْن َأْهلمي )28( يَ ْفَقُهوا قَ ْويلم )27) ي )29( َواْجَعْل يلم َوزميراا مم ( 31( اْشُدْد بمهم أَْزرمي )30( َهاُروَن َأخم
رياا )34( َوَنْذُكَرَك َكثمرياا )33َسبِمَحَك َكثمرياا )( َكْي نُ 32َوَأْشرمْكُه يفم أَْمرمي ) ( قَاَل 35( إمنََّك ُكْنَت بمَنا َبصم

وهذا تربية للدعاة إىل هللا تعاىل على أمهية الدعاء قبل الدعوة ، فكثرة   َقْد أُوتميَت ُسْؤَلَك اَي ُموَسى
ون عنها حلظة، وهذا سر جناحهم، ومن الدعاء واإلحلاح يف السؤال مسة راسخة من مسات الدعاة ال ينفك

مل يلح يف دعائه فليس على السبيل والسنة؛ فأكثر من التضرع إىل املوىل جل وعال أن يلهمك احلق 
وأن يرزق نفسك الثبات وحسن التصرف والتدبري، ألن املتضرع إىل ربه متربئ من  ,ويوفقك للعمل به

 إذا تواله هللا رزقه حسن التصرف، ويف ذلك جناح دعوتهحوله وقوته، متوكل على هللا مفوض أمره إليه، و 
إن املتتبع ويف مأثور الدعاء " ، وهللا تعاىل حيب امللحني يف الدعاء ، ويف احلديث " الدعاء هو العبادة " 

لنصوص الشرع ليجد بدون فكر أو أتمل أن قضية الدعاء حتتل أمهية قصوى يف سياق ما وصى به 
واسعة يف سرية النيب صلى هللا عليه وسلم تنبيك ابلقطع أن القوم كانوا يعولون  الشرع ، كما جتد مساحة

ودرب انفذ ، ض ، وعدة عتيدة ، ووسيلة موصلة على هذا األمر جل مشكالهتم ، وهو سالح ما
وقد علم سلفنا الصاحل قوة هذا السالح فاستعملوه يف كل شئون  ,وسالكه مفلح ورابح يف كل األحوال 

ولتكن تلك ربي هلا الغيورون على دين هللا فليكن الدعاء إذا ختصصا من التخصصات اليت ينحياهتم ، 
األيدي الضارعة سيوفا مصلتة على هام أعداء الدين ، ولتكن تضرعاهتا صرخات نذير يف وجوه 

ه ، اليقني ابهلل تبارك وتعاىل ، وحسن الظن ب توثيقالكافرين .والذي جيب أن حنشد له اعتقاد الناس : 
حال كوهنم على يقني أن دعاءهم ينفع كما ينفع املال رهبم والتعويل على نصرته ، فيدعوا الناس 

َوقَاَل رَبُُّكُم اْدُعوينم  والسالح وكل مئونة حمسوسة .وقد نطق بذلك الوحي كتااب وسنة ، فقد قال تعاىل 
ْب َلُكْم  القضاء إال الدعاء ، وال يزيد يف العمر إال  ال يرد "وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  َأْسَتجم

رواه الرتمذي واحلاكم وحسنه الشيخ األلباين يف صحيح اجلامع .وما أحوج الدعوة إىل مثل أصبع  "الرب 
حممد بن واسع رمحه هللا تشكو إىل هللا غربة الدين ، وتستنزل نصره ومدده . وما أحوجنا إىل ذاك اخلفي 

، فالدعاء الدعاء أيها الدعاة الكرماء ،  ضعف الذي لو أقسم على هللا ألبرهالنقي التقي الضعيف املت
فاهلل هللا ابالنطراح بني يديه ، وكمال التوكل عليه ، فالفرج قريب ، والقلوب بيده بني أصبعني من 

اان أصابعه ، وال متلوا من كثرة الدعاء وال تستأخروا اإلجابة والفرج ، وقوموا هلل تعاىل مجاعات ووحد
وأن  لنا القلوب ويشرح لدعوتنا الصدورمتضرعني أن يهدي ضال املسلمني ويثبت مطيعهم ، وأن يفتح 
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يوفقنا لكل ما فيه نصرة دينه وإعالء كلمته ، وإعزاز شريعته ، وهللا املستعان ، وال حول وال قوة إال ابهلل 
 العلي العظيم ، وهو أعلى وأعلم .
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كل طريق يفضي إىل وجود املنة ألهل الدنيا فاألسلم للداعية التحرر   -:القاعدة الثالثة واألربعون 
 . منه ما استطاع إىل ذلك سبيال

م رفيع ، وضدها الذلة واملهانة إن العزة هلل تعاىل ، وملن أراد هللا تعاىل له العزة ، والعزة معىن سا -أقول :
شريعته ، وأهل نصرته ، فالدعاة إىل هللا  وقد قضى ربنا جل وعال أن العزة ال تكون إال يف طاعته واتباع

 ريق اليت توجب له الذلة واملهانةتعاىل داخلون يف مجلة أهل العزة ، فليحرص الداعية أن ال يسلك الط
ية على نفسه ابب املنة للمخلوقني من أهل الدنيا ، وهذا األمر وإن من تلك الطرق أن يفتح الداع

رامة والعزة من الصفات اليت ال بد من احملافظة عليها ، وإن أهل مكروه شرعا مبغوض هلل تعاىل ، فالك
الدنيا من أهل املناصب واملال وامللك واجلاه العريض حياولون استمالة قلب الداعية بشيء من حطام 
الدنيا حىت يذلوه به ، وقد كان من مقاصد بعض احلكام يف األزمان السابقة إذالل العلماء والدعاة مبا 

م من حطام الدنيا ، وأهل العلم ال يزالون حياربون أبواب املنة عليهم للمخلوقني ، ويسدون كل جيود عليه
طريق يوجب ذلك ، فإن املنة ألهل العلم على أهل الدنيا ، وال تزال األمور مستقيمة ما دام العامل عزيزا 

تبع ما عند أهل الدنيا من ال منة للمخلوقني عليه ، ولكن مىت ما تنازل عن هذا املنصب الرفيع وصار يت
احلطام الفاين فإن األمور ستنقلب على عقبيها ، وعلى هذا سار سلف األمة ، فقد كانوا يرفضون عطااي 
السلطان وحيذرون من الدخول عليه يف األعم األغلب إال فيما كانت مصلحته تعود لعموم املسلمني ، 

ىت ال تكون ألحد منهم على العامل منة ، فإن فلم يكونوا يطلبون ألنفسهم من أهل الدنيا شيئا ، ح
جناب العامل ال يزال يف منعة ما كان عزيز النفس مرتفعا عن الدنيا وأهلها ، ومىت ما دخل حب الدنيا يف 

ويف احلديث " من تتبع الصيد غفل ومن وقف أببواب قلبه فقد فسدت األمور وتعطلت املصاحل ، 
نمنَي َوَّللمَّم   السلطان افتنت " وقال تعاىل َواَل هتَمُنوا َواَل حَتْزَنُوا َوأَنُتُم  وقال تعاىل   اْلعمزَُّة َولمَرُسولمهم َولمْلُمْؤمم

نمنَي  ْؤمم َمن َكاَن يُرميُد اْلعمزََّة فَلملَّهم  واإلميان قول وعمل ، ظاهر وابطن ، وقال تعاىل  اأَلْعَلْوَن إمن ُكنُتم مُّ
يعاا إملَيْ  أي من كان يريد العزة فليطلبها بطاعة هللا  هم َيْصَعُد اْلَكلمُم الطَّيِمُب َواْلَعَمُل الصَّالمُح يَ ْرفَ ُعُه اْلعمزَُّة مجَم

وذكره من الكلم الطيب والعمل الصاحل ، ويف دعاء القنوت " إنه ال يذل من واليت وال يعز من عاديت 
طاعته ، ومن عصاه فقد عاداه فيما عصاه  ربقد ، وله من العز " ومن أطاع هللا فقد وااله فيما أطاعه
وال يف مال حيصله حلقيقية يف منصب يتواله العامل فليست العزة ا, فيه ، وعليه من الذل ِبسب معصيته 

، وال يف حسب أو نسب ، أو غريها ّما هو من أمور الدنيا ، وإمنا عزة العامل يف القرب من هللا تعاىل 
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، وترك املنهيات حترميا أو كراهة ، وابلرتفع عن الدنيا والداناي من  بفعل الطاعات وجواب واستحبااب
األقوال واألفعال ، وقد ضرب السلف رمحهم هللا تعاىل أروع املثل يف العزة ، قال اآلجري رمحه هللا تعاىل 
يف أخالق العلماء )فإن هللا عز وجل ، وتقدست أمساؤه ، اختص من خلقه من أحب ، فهداهم لإلميان 

مث اختص من سائر املؤمنني من أحب ، فتفضل عليهم ، فعلمهم الكتاب واحلكمة وفقههم يف الدين ، 
رفعهم ابلعلم وزينهم ابحللم ،  ملؤمنني ، وذلك يف كل زمان وأوان، وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر ا

فضلهم عظيم  ,قبيح واحلسن من ال ق من الباطل ، والضار من النافعهبم يعرف احلالل من احلرام ، واحل
، وخطرهم جزيل ، ورثة األنبياء ، وقرة عني األولياء ، احليتان يف البحار هلم تستغفر ، واملالئكة 
أبجنحتها هلم ختضع ، والعلماء يف القيامة بعد األنبياء تشفع ، جمالسهم تفيد احلكمة ، وأبعماهلم ينزجر 

الزهاد ، حياهتم غنيمة ، وموهتم مصيبة ، يذكرون أهل الغفلة ، هم أفضل من العباد ، وأعلى درجة من 
ِبسن أتديبهم يتنازع املطيعون ،  م ابئقة ، وال خياف منهم غائلة الغافل ، ويعلمون اجلاهل ، ال يتوقع هل

والصحيح على من خالف بقوهلم  ون ، مجيع اخللق إىل علمهم حمتاجوجبميل موعظتهم يرجع املقصر 
اخللق واجبة ، واملعصية هلم حمرمة ، من أطاعهم رشد ، ومن عصاهم عند  حمجاج . الطاعة هلم من مجيع

، ما ورد على إمام املسلمني من أمر اشتبه عليه ، حىت وقف فيه فبقول العلماء يعمل ، وعن رأيهم 
يصدر ، وما ورد على أمراء املسلمني من حكم ال علم هلم به فبقوهلم يعملون ، وعن رأيهم يصدرون ، 

وعليه يعولون ، فهم سراج العباد ،   من حكم ، فبقول العلماء حيكمونعلى قضاة املسلمنيوما أشكل 
هبم حتيا قلوب أهل احلق ، ومتوت   وينابيع احلكمة ، هم غيظ الشيطانومنار البالد ، وقوام األمة ، 

بحر ، إذا ، يهتدى هبا يف ظلمات الرب واليف األرض كمثل النجوم يف السماء قلوب أهل الزيغ ، مثلهم
انطمست النجوم حتريوا ، وإذا أسفر عنها الظالم أبصروا ( فكيف يفرط العامل والداعية إىل هللا تعاىل يف 

وقد كان السلف رمحهم هذه الكرامة الكبرية واملنزلة العالية الرفيعة بفتح أبواب املنة عليه ألهل الدنيا ؟ 
أمر يوجب تسلط أهل الدنيا عليهم ابلذل ، فعن هللا تعاىل على جانب كبري من احلذر من الولوج يف 

فرات بن السائب عن ميمون بن مهران قال )ثالث ال تبلون نفسك هبن ال تدخل على السلطان وإن 
قلت آمره بطاعة هللا وال تصغني بسمعك إىل هوى فإنك ال تدري ما يعلق بقلبك منه وال تدخل على 

الغافر بن إمساعيل ) كان أبو إمساعيل األنصاري على حظ امرأة ولو قلت أعلمها كتاب هللا( وقال عبد
اتم من معرفة العربية واحلديث والتواريخ واألنساب ، إماما كامال يف التفسري ، حسن السرية يف التصوف 
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، غري مشتغل بكسب ، مكتفيا مبا يباسط به املريدين واألتباع من أهل جملسه ، يف العام مرة أو مرتني 
، فيحصل على ألوف من الداننري ، وأعداد من الثياب واحللي ، فيأخذها ويفرقها على على رأس املأل 

اللحام واخلباز ، وينفق منها ، وال أيخذ من السلطان وال من أركان الدولة شيئا ، وقل ما يراعيهم ، وال 
حنوا من ستني سنة يدخل عليهم ، وال يبايل هبم ، فبقي عزيزا مقبوال ، قبوال أُت من امللك ، مطاع األمر 

، من غري مزامحة ، وكان إذا حضر اجمللس لبس الثياب الفاخرة ، وركب الدواب الثمينة ، ويقول : إمنا 
أفعل هذا إعزازا للدين ، ورغما ألعدائه ، حىت ينظروا إىل عزي وجتملي فريغبوا يف اإلسالم ( وقد عز 

م مكانتهم فقد كانت الشعوب والعامة تسري يف سلفنا الصاحل رضوان هللا عليهم عندما كان للعلماء فيه
وترى أن سلطاهنم أعز من سلطان امللوك، وهذا عبدهللا بن املبارك رمحه هللا ,  ركاهبم، وأتمتر أبمرهم

يدخل بغداد فينجفل الناس إليه وتقول امرأة هلارون الرشيد وقد رأت خروج بغداد كلها الستقباله )هذا 
وال نعِن هبذا الكالم قلة األدب على سلطان هللا يف األرض ، ال ، وألف ال  وهللا امللك ال ملك هارون(

، بل حق احلاكم اإلكرام والتقدير واإلجالل ، ولكن كلما كان الداعية والعامل أبعد عن قبول عطاايه  
كلما كانت كلمته أعز وجنابه أهيب ، وقد كان اإلمام أمحد من أبعد الناس عن قبول عطااي السلطان ، 

وهل قام سعيد بن جبري يف وجهه احلجاج انصحا ومذكرا وآمرا  وهو إمام أهل السنة واجلماعة ،
فاحلجاج هو الذليل وإن كان هو القاتل ، وسعيد بن جبري ابملعروف إال ملا سلم من منة أهل الدنيا ، 

ٌر كثيف وجيعل هو العزيز وإن كان هو املقتول ، وهكذا ينبغي أن يكون أصحاب اهلمم العالية وهذا أم
املرء ال يقبل الذل ، جاء يف ترمجة اخلطيب البغدادي  رمحه هللا أنه دخل عليه بعض العلوية ومعه داننري 
فقال للخطيب : فالن ُيسلم عليك ويقول اصرف هذا يف بعض مهماتك "يعطيه شيئاا من املال" فقال 

نفض ما معه على سجادة اخلطيب ؛ ال حاجة يل فيه وقِطب وجهه ، فقال له الرجل : كأنك تستقله و 
لرُييه أنه ماٌل كثري فقال هذه ثالمثائة دينار فقام اخلطيب رمحه هللا حمِمر الوجه وأخذ طريقه وخرج 

وهذا  -وسحب سجادته ، وظِل الرجل يلتقط الداننري وجيمعها من وراءه .قال أحد تالميذ اخلطيب 
عز خروج اخلطيب وذل ذاك العلوي الذي جيلس يف األرض قال : ما أنسى  - يبنِي لنا أثر اهلمة العالية

يلتقط الداننري وذاك قد مضى حلاله ، وهذا سعيد احلليب وهو من كبار أشياخ الشام وعلمائها واملقدمني 
فيها ، كان يف الدرس جيلس ماداا رجله لكرب سنه ودخل عليه جبار الشام إذ ذاك إبراهيم ابشا ابن حممد 

 قريب منا ليس ببعيد فظِل يف درسه ومل يلتفت إليه ورجله ّمدودة حنوه فامتعض علي ابشا وهذا عهدٌ 
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هذا الرجل ، وكتم أمره ، وملا خرج بعث إليه بصرة من املال فيها ذهب فرِدها الشيخ وقال للرسول ) قل 
ن أغراض وهذا شيخ اإلسالم رمحه هللا تعاىل ملا كان نزيها عللباشا إن الذي ميد رجليه ال ميد يديه ( 

الدنيا ومطامعها ،مرتفعا عن شهواهتا وحطامها ، وال يرغب عند أهلها يف أمر من أمورها ، كان بسبب 
ذلك قوي النفس قوي الكلمة مهااب عند الكبار والصغار ، ال خياف يف هللا لومة الئم ، قواال ابحلق ، ال 

من أهل الدنيا له عليه فيها  وال من منصب سيفصل منه ، وال من غضب أحد خياف من دنيا ستزول ،
منة ، فكان يقف عند امللوك واألمراء آمرا ابملعروف انهيا عن املنكر كأنه واقف أمام أحد التالميذ 
الصغار ، قال صاحب املناقب العلية يف مناقب ابن تيمية )وملا ظهر السلطان غازان على دمشق 

على أن ميكنه من الفتك ابملسلمني من أهل  احملروسة جاءه ملك الكرج وبذل له أمواال كثرية جزيلة
فقام من فوره وشجع املسلمني ورغبهم يف الشهادة   -أي ابن تيمية  -دمشق ووصل اخلرب إىل الشيخ 

ووعدهم على قيامهم ابلنصر والظفر واألمن وزوال اخلوف، فانتدب منهم رجال من وجوههم وكربائهم 
من هؤالء ؟  -لسلطان غازان فلما رآهم السلطان قال :وذوي األحالم منهم فخرجوا معه إىل حضرة ا

هم رؤساء دمشق، فأذن هلم فحضروا بني يديه. فتقدم الشيخ رضي هللا عنه أوال فلما أن رآه  -فقيل :
أوقع هللا له يف قلبه هيبة عظيمة حىت أدانه وأجلسه، وأخذ الشيخ يف الكالم معه أوال يف عكس رأيه عن 

دماء املسلمني وذكره ووعظه  ةرج على املسلمني وضمن له أمواال واخربه ِبرمتسليط املخزول ملك الك
وحدثِن من أثق به  ,فأجابه إىل ذلك طائعا وحقنت بسببه دماء املسلمني ومحيت ذراريهم وصني حرميهم

عن الشيخ وجيه الدين ابن املنجا قدس هللا روحه قال كنت حاضرا مع الشيخ حينئذ فجعل    يعِن شيخ 
الم    حيدث السلطان بقول هللا ورسوله يف العدل وغريه ويرفع صوته على السلطان يف أثناء حديثه اإلس

حىت جثا على ركبتيه وجعل يقرب منه يف أثناء حديثه حىت لقد قرب أن تالصق ركبته ركبة السلطان ، 
سلطان من والسلطان مع ذلك مقبل عليه بكليته مصغ ملا يقول شاخص إليه ال يعرض عنه ، وأن ال

شدة ما أوقع هللا يف قلبه من احملبة واهليبة سأل من خيصه من أهل حضرته من هذا الشيخ ؟ وقال ما 
إين مل أر مثله وال أثبت قلبا منه وال أوقع من حديثه يف قليب وال رأيتِن أعظم انقيادا مِن ألحد   معناه:

نك أقل لغازان أنت تزعم  -خ للرتمجان :منه ، فأخرب ِباله وما هو عليه من العلم والعمل، فقال الشي
وأبوك وجدك كاان كافرين وما عمال  ومؤذنون على ما بلغنا ، فغزوتنا مسلم ومعك قاضي وإمام وشيخ 

إن  فقال له غازان :الذي عملت، عاهدا فوفيا ، وأنت عاهدت فغدرت ، وقلت فما وفيت وجرت.
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ال وهللا ال أرغب عن ابن تيمية : ون برمسك فقال ويك إليهلك بلد آابئك حران وتنتقل  أعمرأحببت أن 
فخرج من بني يديه مكرما معززا قد صنع له هللا مبا طوى عليه نيته  مهاجر إبراهيم استبدل به غريه.

سببا لتخليص  أيضاوكان ذلك  قن دماء املسلمني فبلغه ما أرادهالصاحلة من بذله نفسه يف طلب ح
وهذا من أعظم الشجاعة والثبات  ردهم على أهلهم وحفظ حرميهمغالب أسارى املسلمني من أيديهم و 

إىل أمحد بن حنبل  شكا خياف الرجل غري هللا إال ملرض يف قلبه فان رجالا  ال :وكان يقول,  وقوة اجلأش
 لو صححت مل ختف أحدا، أي خوفك من أجل زوال الصحة من قلبك :خوفه من بعض الوالة فقال 

فتلك هي العزة وربك ، واليت ال بد وأن يرتىب عليها أهل العلم والدعوة ،  .تعاىل  كالمه رمحه هللا.ه   ا.( 
نعم ، فإهنا إن فقدت فناهيك عن تسلط أهل الدنيا على أهل العلم ، فجناب العامل يف القلوب كبري ، 

أو ميتطيك  فاحذر أن يتمندل بك الكرباء، لرغبة يف دنيا أهل الدنياسه ابولكنه يصغر كلما أذل العامل نف
السفهاء، فتالين يف فتوى، أو قضاء، أو ِبث، أو خطاب وال تسع بعلمك إىل أهل الدنيا وال تقف به 
على أعتاهبم وال تبذله إىل غري أهله وإن عظم قدره.ومتع بصرك وبصريتك بقراءة الرتاجم والسري ألئمة 

مثال يف هذا، مثل كتاب )من فيها بذل النفس يف سبيل هذه احلماية، ال سيما من مجع  ىمضوا، تر 
لعبد العزيز  (أخالق العلماء( حملمد سليمان رمحه هللا تعاىل ، وكتاب )اإلسالم بني العلماء واحلكام

البدري رمحه هللا تعاىل، وكتاب )مناهج العلماء يف األمر ابملعروف والنهى عن املنكر( لفاروق السامرائي 
يف حطام الدنيا وذل عند أهلها رجاء ما عندهم من حطامها ، ، واعلم أن تلك العزة ال يناهلا من رغب 

نسأل هللا تعاىل أن جينبنا أسباب الذل واملهانة يف الدنيا واآلخرة، وبسبب ذلك صار الكثري من أهل 
العلم يسكت عن األخطاء واملنكرات واملخالفات الظاهرة خوفا على هذه الدنيا املؤثرة عنده على كل 

حفظ هو األساس  ال يرجون هلل وقارا، الذين جعلوا مسلك من فإنه ا املسلك ،شيء ، فاحذر من هذ
وهذا أمر ال ينبغي ألهل  ،فيطوون ألسنتهم عن قول احلق، وحيملهم حب الوالية على اجملاراة  ، املنصب

العلم والفضل واإلميان والدعوة ، فكم من الفساد الكبري العريض الذي سيدخل على الدعوة والعلم إن 
فلنتق هللا تعاىل معاشر الدعاة وطلبة العلم يف أمانة العلم واحملافظة على أذله أهله عند أبواب الوالة ، 

ذله يف املواضع اليت تنقصه وتذهب رونقه ، وإن األمر نبتهيبته وقدره وقيمته العالية الغالية الكبرية ، وال 
 وحسن فضل وكمال تسديد ، وهللا أعلى وأعلم قة لنا هبا إال بتوفيق من هللا تعاىلالكبري واحلمالة ال ط

 . وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه
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مراقبة البواعث والنوااي يف أمور الدعوة مطلب يف السالمة من التبعة  -: القاعدة الرابعة واألربعون
 . يف الدنيا واآلخرة

األعمال إال ما كان خالصا لوجهه إن األمور مبناها على النيات ، فال يقبل هللا تعاىل من  -:أقول 
الكرمي ، وصوااب على وفق السنة ، ومبا أن الدعوة إىل هللا تعاىل من أعظم العبادات وأكرب القرابت فال بد 

َمن َكاَن يُرميُد   هي النية اخلالصة ، ألن هللا تعاىل يقولوأن يراعي الداعية أن تكون نيته يف القيام هبا 
نْ َيا ْم َأْعَماهَلُْم فميَها َوُهْم فميَها اَل يُ ْبَخُسوَن أُْولَئمَك الَّذميَن لَْيَس هَلُْم يفم اآل احْلََياَة الدُّ َرةم إمالَّ َوزمينَ تَ َها نُ َوفِم إملَْيهم خم

ٌل مَّا َكانُوْا يَ ْعَمُلونَ  و إمىَل اَّللِم َعَلى ُقْل َهذمهم َسبميلمي أَْدعُ   وقال تعاىل  النَّاُر َوَحبمَط َما َصنَ ُعوْا فميَها َواَبطم
ريٍَة أانَْ َوَمنم ات َّبَ َعِنم َوُسْبَحاَن اَّللِم  ُقلم   { هو حقيقة اإلخالص ، وقال تعاىل أدعو إىل هللا } فقوله َبصم

ا لَُّه دميِنم  رُ   وقال تعاىل َأاَل َّللمَّم الدِميُن اخْلَالمُص   وقال تعاىل  اَّللََّ َأْعُبُد خُمْلمصا َ َوَما أُمم وا إمالَّ لميَ ْعُبُدوا اَّللَّ
نَي َلُه الدِميَن ُحنَ َفاء  وقال عليه الصالة والسالم " إمنا األعمال ابلنيات ، وإمنا لكل امرئ ما نوى  خُمْلمصم

واعلم رمحك هللا الص هلل تعاىل فإنه ال خري فيها ... احلديث " فالدعوة اليت ال تقوم على ساق اإلخ
 ألمور لو راعيتها ابرك هللا فيك لتحقق لك مقام اإلخالص إبذن هللا تعاىل ،تعاىل أن هناك مجال من ا

  -وهي كما يلي :
كثرة دعاء هللا تعاىل أبن جيعل عمله خالصا لوجهه الكرمي ، فإن الدعاء سالح املؤمن ، وهو   -: األول

ينه على حتقيق أعظم ما حيقق هذا األمر ، فعلى العبد أن يلح على ربه جل وعال بصدق وتفان أن يع
أعلى مراتب اإلخالص ، وليتحر أوقات اإلجابة اليت ورد هبا الدليل كالدعاء يف ساعة اإلجابة يوم 
اجلمعة ، ويف السجود ، ويف ثلث الليل اآلخر ، ويف السفر ، ويف األزمنة الفاضلة كرمضان والعشر 

فالبد من اإلحلاح يف  شاعر واملدينة ،لفاضلة كمكة واملاألواخر منه ويوم عرفة وحنو ذلك ، ويف األمكنة ا
الطلب ، وأن يكون هو ديدنك دائما ، فلرب دعوة صادقة يعلم هللا تعاىل من قلب صاحبها الصدق 

( يبلغ بدعائه ما ال يستطيعه بعملهإن العبد ل، وقال بعض السلف ) تكون سببا لسعادته يف دنياه وأخراه
إن "لدعاء ابإلخالص ، ولذلك قال النيب صلى هللا عليه وسلم فالدعاء الدعاء أيها املسلمون ، السيما ا

اللهم  "مث يقول  "قلوب بِن آدم كلها بني أصبعني من أصابع الرمحن كقلب واحد يقلبها كيف يشاء
وأعظم الطاعة اإلخالص يف األعمال ، فمن فتح له ابب  "مقلب القلوب ثبت قليب على طاعتك 



 

 

212 

تح له ابب عظيم من أبواب اخلري والرب والتوفيق ، فأوصيكم ونفسي الدعاء ابإلخالص يف العمل فقد ف
 املقصرة هبذا األمر فإنه آكد ما حيقق لك هذا املطلوب األعظم ، والذي هو اإلخالص يف األعمال .

، وأنه مطلع على ما يكنه صدره وعامل به أن يستشعر العبد قبل العمل ويف أثنائه أن هللا تعاىل -: الثاين 
ى عليه ، فكيف يراعي نظر الناس ويهمل نظر الرب جل وعال ، فإن حمط نظر الناس هو ما ال خيف

يظهر من العمل ، وحمط نظر الرب هو ما يدور يف الباطن من النوااي ، فكيف يقبل العبد على تصحيح 
بة الناس رغبة فيهم أو رهبة منهم ، وال يقبل على تصحيح ما هو حمط نظر الرب ، رغ نظر ما هو حمط

فيما عنده من الثواب ورهبة ّما عنده من العقاب ؟ هذا تناقض عجيب ، ولكن كما قال تعاىل 
 َْن اَّللِم َوُهَو َمَعُهم َن النَّاسم َواَل َيْسَتْخُفوَن مم فهو يستخفي من ذم الناس بتصحيحه ملا هو  َيْسَتْخُفوَن مم

 -وهو الباطن-تصحيح ما هو حمط نظره  تعاىل بوال يستخفي من ذم هللا -وهو الظاهر  -حمط نظرهم 
مث يرجو العبد بعد ذلك ثواب هللا تعاىل وعظيم نواله ، وهذا ال يكون أبدا ، ولذلك فإن من بواعث 

كما   يراقب ويستشعر نظر الرب جل وعال اإلخالص يف القلب أن ال يراقب العبد نظر الناس أبدا ، وإمنا
 "أن تعبد هللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك  "اإلحسان قال النيب صلى هللا عليه وسلم يف مرتبة 

وأان ضامن إن شاء هللا تعاىل ملن راعى هذا األمر والذي قبله أن يكون يف يوم من األايم ّمن يضرب به 
 املثل يف اإلخالص يف األعمال .

ا ، وأهنا ال يصح إال يف قبوهلأن يعلم أن اإلخالص من فروض الشرع يف العمل ، وأنه شرط  -: الثالث
وأن تعبه الذي تعبه يف العمل لن تكون له مثرة يف اآلخرة وال يف الدنيا إال ابإلخالص ، بل إن عمله  به

الذي فعله بال إخالص يف احلقيقة وابل وعقوبة عليه ، ولذلك أريد منك أن تسأل نفسك أيها األخ 
طاعة هلل تعاىل فيما أمر به ، فأقول  :ستقولأتيت للمسجد ؟ فال جرم أنك ما الذي جعلك  -الكرمي :

 اإلخالص ّما أمرك هللا تعاىل به فالدافع لك على اجمليء هو امتثال األمر ، فاذكر كذلك أن -لك :
فعليك   عمل طاعة هلل تعاىل وامتثال أمرهفكما أنك أفلحت يف القيام بواجب الظاهر وهو احلرص على ال

 الباطن وهو اإلخالص ، فكالمها أنت مأمور به ، وكالمها أنت كذلك أن تفلح يف حتقيق املأمور يف
مسئول عنه ، وحماسب عليهما مجيعا ، بل إن احلساب على أمر الباطن أشد وأعظم وأنكى ، فإن 
أردت أن تصلي ، فذكر نفسك دائما أنك مأمور ابلصالة ومأمور ابإلخالص فيها ، وإن أردت أن 

اة ومأمور ابإلخالص فيها ، وإن أردت أن تصوم ، فاستشعر أنك تزكي ، فاستشعر أنك مأمور ابلزك
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ابلصيام وابإلخالص يف الصيام  وإن أردت أن حتج أو تعتمر فاستشعر أنك مأمور  -مأمور أبمرين :
ابحلج والعمرة ، وابإلخالص فيهما وهكذا يف سائر األعمال ، فال أتخذ األمر ابلعمل يف  -أبمرين :

عار األمر ابإلخالص يف الباطن ، فانتبه هلذا األمر فإنه مهم جدا ، والغفلة عنه الظاهر مبعزل عن استش
نَي لَُه الدِميَن  هي اليت أوجبت الفساد لكثري من األعمال ، قال تعاىل  ُروا إمالَّ لميَ ْعُبُدوا اَّللََّ خُمْلمصم   َوَما أُمم

نَي لَُه  ذا هو األمر األول ، مث قال أن يعبدوا هللا ، وه -فانظر كيف بني أهنم مأمورون أبمرين : خُمْلمصم
ُقلم اَّللََّ أَْعُبُد  أي العمل ، وهذا أمر اثن ، وهو األمر ابإلخالص يف العبادات ، وقال تعاىل  الدِميَن 

ا لَُّه دميِنم  زمان فبني هللا تعاىل أن العبد مأمور ابلعبادة ، وابإلخالص يف العبادة ، ومها أمران متال خُمْلمصا
ال ينفك أحدمها عن اآلخر ، فذكر أيها احلبيب نفسك دائما أنك مأمور ابإلخالص يف العبادة كما 
أنك مأمور ابلعبادة ، فمن استشعر هذا وكان هو مهه فإنه من املفلحني الراِبني املقبولة أعماهلم ، وهللا 

 املستعان .
تعاىل أو شرك يف نية التعبد ، أو راقب الناس أن تذكر نفسك دائما بعقوبة من عمل لغري هللا  -: الرابع

يف عمله ، فإن الرايء عقوبته وخيمة يف الدنيا واآلخرة ، وتذكري النفس هبذه العقوبة قد يكون من الزواجر 
نْ َيا َوزمينَ تَ َها نُ َوفِم إملَْيهم  هلا عن النوااي الفاسدة يف العمل ، قال تعاىل  ْم َأْعَماهَلُْم َمن َكاَن يُرميُد احْلََياَة الدُّ

َرةم إمالَّ النَّاُر َوَحبمَط َما َصنَ ُعوْا  ا فميَها َوُهْم فميَها اَل يُ ْبَخُسوَن أُْولَئمَك الَّذميَن لَْيَس هَلُْم يفم اآلخم ٌل مَّ فميَها َواَبطم
ا احلديث وهذا كاف يف زجر القلوب عن العمل لغري هللا عالم الغيوب ، وامسع إىل هذ َكانُوْا يَ ْعَمُلوَن 

إنَّ َأوََّل النَّاسم يُ ْقَضى يَ ْوَم  "الذي يشيب منه الرأس وتراتع هلوله األفئدة ، قال النيب صلى هللا عليه وسلم 
ْلَت فميَها قَاَل قَا َ بمهم فَ َعرََّفُه نمَعَمُه فَ َعَرفَ َها قَاَل َفَما َعمم َد فَُأيتم َياَمةم َعَلْيهم َرُجٌل اْسُتْشهم  َحىتَّ تَ ْلُت فميكَ اْلقم

َب َعَلى َوْجهم  َر بمهم َفُسحم َْن يُ َقاَل َجرميٌء فَ َقْد قميَل مُثَّ أُمم ْدُت قَاَل َكَذْبَت َوَلكمنََّك قَاتَ ْلَت ألم هم َحىتَّ اْسُتْشهم
َ بمهم فَ َعرََّفُه نم  َي يفم النَّارم َوَرُجٌل تَ َعلََّم اْلعمْلَم َوَعلََّمُه َوقَ َرَأ اْلُقْرآَن فَُأيتم ْلَت فميَها قَاَل أُْلقم َعَمُه فَ َعَرفَ َها قَاَل َفَما َعمم

املمٌ َوقَ َرْأَت اْلُقْرآَن تَ َعلَّْمُت اْلعمْلَم َوَعلَّْمُتُه َوقَ َرْأُت فميَك اْلُقْرآَن قَاَل َكَذْبَت َوَلكمنََّك تَ َعلَّْمَت اْلعمْلَم لميُ َقاَل عَ 
َر بم  َع اَّللَُّ َعلَْيهم َوأَْعطَاُه لميُ َقاَل ُهَو قَارمٌئ فَ َقْد قميَل مُثَّ أُمم َي يفم النَّارم َوَرُجٌل َوسَّ هم َحىتَّ أُْلقم َب َعَلى َوْجهم هم َفُسحم

ْلَت فميَها قَاَل َما تَ رَْكتُ  َ بمهم فَ َعرََّفُه نمَعَمُه فَ َعَرفَ َها قَاَل َفَما َعمم ْن َأْصَنافم اْلَمالم ُكلِمهم فَُأيتم بُّ َأْن  مم ْن َسبميٍل حتُم مم
َفَق فميَها إمالَّ أَنْ َفْقُت فميَها َلَك قَاَل َكَذْبَت َوَلكمنََّك فَ َعْلَت لميُ َقاَل ُهَو َجَواٌد فَ َقد قميَل مُثَّ أُمم ي ُ  َب ن ْ َر بمهم َفُسحم
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َي يفم النَّارم  هم َحىتَّ أُْلقم فإن من أتمل هذا احلديث حق التأمل فإنه يتبني له مدى عظيم أمر  (1)"َعَلى َوْجهم
ة ، فإن هذه األعمال املذكورة يف احلديث هي من أكرب األعمال العبادية وكان الواجب أن يرتفع هبا الني

 ني ، فكيف هذا ؟ إنه فساد الباطنصاحبها إىل أعلى الدرجات ، إال أهنا خسفت به يف أسفل سافل
حلة ، فناهيك هو الذي أوجب له ذلك ، وإال فلو كانت هذه األعمال الطيبة الكبرية مقرونة بنية صا

عن اخلري الذي يسكون لصاحبها ، ولكن ملا ختلفت النية عنها صارت شوما ووابال وعذااب وعقوبة على 
فاعلها ، فلو تدبر العبد هذه العقوبة لكفى هبا زاجرة واملهم الذي أريد قوله هنا هو أن من دواعي 

 اإلخالص وأسبابه تذكري النفس بعقوبة الرايء ومغبته.
تنبيه النفس وإقناعها دائما أبن اخللق عن بكرة أبيهم ال ميلكون هلا نفعا وال ضرا ، وال موات  -: اخلامس 

وال حياة وال نشورا ، وال قنطريا وال قطمريا ، ولن ينفعها مدحهم وإن مدحوها إىل يوم القيامة إن كان 
إن كان هللا تعاىل راضيا عنها  ذمهم هلا وإن ذموها إىل يوم القيامة اهللا تعاىل غاضبا عليها ، ولن يضره

؟ مل, حتسبا لنفعهم من مدح أو شهرةفاخللق ليس بيدهم شيء ، فكيف يقبل القلب على مراءاهتم ابلع
 أقنع نفسك دائما أهنم ليسوا بشيءوهم ال ميلكون هذا ، فالبد من قطع القلب عن النظر إىل اخللق, 

لماذا أراقبهم يف أعمايل ، فهذا األمر من أنفع ما يكون فال ميلكون ثوااب وال عقااب وال جنة وال انرا ، ف
يف قطع التصنع للناس يف األعمال ، ألن العبد مل يراقب الناس يف العمل إال رجاء شيء منهم ، إما 
جلب منفعة أو دفع مضرة ، فإن كان العبد جازما أبن هللا تعاىل وحده هو املالك للنفع والضر والثواب 

لوقني ال ميلكون من ذلك شيئا ، فال ميكن أن يلتفت القلب ألحد منهم ، وإمنا والعقاب ، وأن املخ
 ومراقبا له وحده ، وهذا هو حقيقة اإلخالص .ساِبا يف طلب مرضاة ربه جل وعال سيكون 

أن يعلم العبد علم اليقني أبن اجلزاء واحلساب يوم القيامة ال يكون على الدعاوى ، وإمنا  -: السادس 
قائق األعمال ، ابلنظر إىل بواطنها والبواعث عليها ، فاحلساب يوم القيامة على السرائر يكون على ح

َرائمرُ  والظواهر تبع هلا ، كما قال تعاىل  َلى السَّ فاألحكام يف الدنيا على الظواهر والسرائر تبع   يَ ْوَم تُ ب ْ
ى دعواك أبنك قد صليت أو هلا ، وأما يف اآلخرة فهو ابلعكس ، فاحلساب يوم القيامة لن يكون عل

زكيت أو حججت واعتمرت أو بررت بوالديك أو تصدقت أو صمت وحنو هذه الدعاوى ، ال ، فاألمر 
                                                 

( يف اإلمارة ، ابب من قاتل للرايء والسمعة استحق النار ، والرتمذي رقم 1905مسلم رقم )و   (24أخرجه البخاري يف خلق أفعال العباد صفحة ) حديث صحيح , (1)
 . يف اجلهاد 24و  23/  6( يف الزهد ، ابب ما جاء يف الرايء والسمعة ، والنسائي 2383)



 

 

215 

أعظم وأشد من ذلك ، ألن هذا اليوم هو يوم فضيحة البواطن ، فاحلساب لن يكون على ما أظهرته من 
فأعد  السريرة اليت دفعتك للعملعمال و العمل وتصنعت به للعباد ، بل سيكون على نيتك يف هذه األ

للسؤال جوااب ، وللجواب صوااب ، فلو أن العبد تذكر هذا قبل العمل ويف أثناء العمل ، وحال هجوم 
داعي الرايء عليه ، لكان احلال تغريت والقلوب صفت من هذه القذارة ، أعِن قذارة الرايء والتصنع 

 للخلق .
لى هللا تعاىل مبقتضى أمسائه وصفاته فإن ذلك يورث رجاءه أن يقبل العبد على التعرف ع -: السابع

وحده وخوفه وحده ، فإن من عرف هللا تعاىل عرف أنه املستحق ألن يطاع فال يعصى ، وأن يذكر فال 
ينسى ، وأن يشكر فال يكفر ، وأن يوحد إبرادة العمل فال يشرك معه فيه غريه ، ولذلك فالعارفون ابهلل 

ملقامات اإلخالص ، وأما اجلاهلون به جل وعال فهم املقبلون على تصحيح ظواهر تعاىل هم احملققون 
األعمال إلرضاء اخللق ، فمن أراد اإلخالص حقا فليتعرف على هللا تعاىل مبقتضى دراسة العقيدة على 

 منهج سلف األمة .
ا تلك النوافل اليت احلرص الكامل على إخفاء األعمال ما استطاع إىل ذلك سبيال ، وأعِن هب -: الثامن

ليس من السنة فعلها يف اجلماعة ، فعلى العبد احلريص على أعماله أن تكون أعماله التطوعية يف السر 
ال يف العلن فيكون نوافله القبلية والبعدية يف البيت ما استطاع إىل ذلك سبيال ، كما قال النيب صلى هللا 

وقيام الليل يكون يف اخلفاء بعيدا عن األعني  "توبة أفضل صالة املرء يف بيته إال املك "عليه وسلم 
والذكر يف الصباح واملساء يكون يف اخلفاء بينك وبني نفسك بال جهر به ، وهكذا يف سائر األعمال 
التطوعية ، فإن هذا أدعى لإلخالص وأبعد عن الرايء ، وهكذا كان دأب سلف األمة كما سيأتينا شيء 

 خالص إن شاء هللا تعاىل .من صور حرصهم على حتقيق اإل
َوالَّذميَن َجاَهُدوا  اجملاهدة واملدافعة والصرب واحتساب األجر يف ذلك ، فإن هللا تعاىل يقول  -: التاسع

ُهْم ُسبُ َلَنا  وأعظم اجملاهدة جماهدة الشيطان وما يلقيه على القلب والروح من النوااي الفاسدة  فميَنا لَنَ ْهدميَ ن َّ
 جماهدة اهلوى ، فأمامك أعداء كثرة ، أعظم اجملاهدة جماهدة النفس األمارة ابلسوء ، و والبواعث اخلبيث

إبليس ، والدنيا ونفسك واهلوى ، فالبد من إعداد العدة واحلذر الكامل ، واملواجهة القوية والصرب 
التجأ إليه فلن واملصابرة واالستعانة ابهلل تعاىل ، ومن صدق مع هللا تعاىل فلن خيذله ولن خييبه ، ومن 

 يسلمه لعدوه ، وهللا املستعان .
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احلرص على االطالع على سري سلف األمة الصاحل من الصحابة والتابعني واتبعيهم وأئمة  -: العاشر
اهلدى ، وكيف كانوا حيرصون على حتقيق اإلخالص ، وكيف كانوا يعانون يف حتقيقه األمور الصعاب 

متهم ، فعلى العبد أن يقرأ ما دونه العلماء يف ذلك ، لعله أن واملشقة الكبرية ، فإهنم خري سلف أل
يقتدي هبم ، وأن يكونوا خري أسوة له يف حتقيق مراتب اإلخالص ، فإن من عاش مع سلف األمة فإنه 
سيفوز مبا فازوا به من املراتب العليا واملنازل السامية ، فهذه بعض األمور املعينة على اإلخالص لعلك 

ا بني الفينة واألخرى لتحفظها وتعمل هبا فتكون خري معني لك على حتقيق هذا املطلوب تعيد قراءهت
 الكبري واملقصد العظيم .وهللا املستعان وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم .

إن أعظم ما يدخل على الداعية إىل هللا تعاىل فساد النية ، ِبيث أن ال يكون يف ذهنه يف  -:مث أقول 
ه إال إرضاء الوالة من األمراء ته إال جمرد املدح والثناء من الناس والتكثر من األتباع ، أو ال يكون مهدعو 

هو حمط دعوته ، فليس مهه إصالح اجملتمع وال إرضاء هللا تعاىل ، وإمنا مهه املنصب ففحيث كان رضاهم 
 أن يشار له ابلبنان أنه العامل أو الداعية واملال وبقاء اجلاه مبعرفة الوالة ورضاهم عنه ، أو ال يكون مهه إال

، وحنوها من املقاصد اخلبيثة اليت تفسد رونق الدعوة وتذهب هيبة الدعاة إىل هللا تعاىل ، فاحلذر احلذر 
أسأل هللا تعاىل أبمسائه احلسىن أن يعصمنا وإايكم من الزلل وفساد النية اي أحبايب من فساد النوااي ، 

 أعلى وأعلم وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه . وخبث الطوية ،وهللا
الدعوة من أمور الشرع الكبرية فال بد وأن تبىن على الوسطية يف  -: القاعدة اخلامسة واألربعون

 . أمورها
 لقد تقرر عند أهل العلماء رمحهم هللا تعاىل أن هذه األمة وسط بني األمم ، كما قال تعاىل -:أقول 

 َةا َوَسطااوََكَذلمَك َجع وتقرر عند عامة السلف رمحهم هللا تعاىل أن أهل السنة واجلماعة وسط  ْلَناُكْم أُمَّ
وهذه الوسطية ال بد وأن تكون يف كل أبواب الدين ، يف بني فرق األمة كوسطية األمة بني األمم ، 

هللا تعاىل من أبواب العقائد والعبادات واملعامالت وغريها من أبواب الدين ، وحيث كانت الدعوة إىل 
الدين الكبرية ، فال بد وأن تكون مبنية على الوسطية ، فإنه إن جانبت الدعوة منهج الوسطية إىل الغلو 

 ولن يكون دورها يف إصالح اجملتمعواإلفراط ، أو إىل التقصري والتفريط فإنه لن تؤيت مثارها اليانعة ، 
رها يف اجملتمع إمنا كان اخللل يف ذلك هو خمالفتها ملنهج ولذلك فإن الدعوات اليت قامت ومل يكن هلا آاث

: إن الدعوة إن خالفت منهج الوسطية فإهنا قد نبعد إن قلناالوسطية إما إىل إفراط أو إىل تفريط ، بل ال 
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تكون آاثرها على األمة سلبية ، كما هو احلال يف كثري من الدعوات ، واليت بنت دعوهتا على الوثنية 
أو على تقرير الشهوة واهلوى ، فاهلل هللا أيها الدعاة الكرام  رك أو على البدعة وخمالفة السنة ،وتقرير الش

ابعتماد املنهج الوسطي يف أمور الدعوة كلها ، وال يتحقق هذا األمر إال إن كانت الدعوة قائمة على 
فناهيك عن الفساد الكتاب والسنة وفهم سلف األمة ، فمىت ما اختل واحد من هذه األصول الثالثة 

هللا تعاىل هبا التوازن من أعظم املنن والنعم اليت مين و واخللل الكبري الذي سيحل يف األمة ، فالوسطية 
من أعظم ما اختصت به هذه األمة تيها فقد أويت خريا كثريا ، فاملنهج الوسطي هو أو على عباده ، فمن 

وصور  متر هبا إال ابعتماد هذا املنهج لك األزمات اليتفال بد من تربية األمة عليه ، فال خمرج لألمة من ت
الوسطية يف الدعوة كثرية جدا ال تكاد حتصر ، ولكن من ابب التنبيه على طرف منها نذكر لك مجال 

 منها ، فأقول :
على  التعبدالوسطية يف اجلمع بني جانيب التعبد والدعوة ، فإن من الناس من يغلب جانب  -: منها

، ومنهم من يغلب جانب الدعوة على جانب التعبد ، وأعِن ابلتعبد أي عبادته هو يف  جانب الدعوة
نفسه ، فمن الدعاة من تراه يف كل جمال من جماالت الدعوة ، ولكن إذا رأيته هو يف خاصة نفسه رأيت 

 عنده من التقصري يف جانب العبادة ما ال تصدق صدوره من مثله يف جهده ونشاطه يف الدعوة ، فال
املهم أنك  ترى عنده حرصا على النوافل من قيام الليل وصيام األايم الفاضلة أو التنفل القبلي والبعدي ،

تالحظ التقصري الكبري يف اهتمامه بزاد روحه ، وهذا أمر جمانب للوسطية ،بينما ترى بعض الناس عنده 
يف مواطن الدعوة إىل هللا تعاىل ، فال من االهتمام ابلتزود الذايت ما ال يقارنه فيه أحد ، ولكنك ال تراه 

أثر له وال مشاركة يف جانب الدعوة ، بل بعضهم جتده يتهرب من املسئولية الدعوية ما استطاع إىل ذلك 
سبيال ، وهذا أمر جمانب ملنهج الوسطية ، واحلق والعدل يف ذلك هو سلوك الطريق الوسط ، فال يغلب 

وال  جانب الدعوة على جانب العبادة ، واجلمع بينهما ّمكن جانب العبادة على جانب الدعوة ، وال
كسول يف خاصة نفسه ، فعلى    أو من هو أصالا  يدعي التعارض بينهما إال ضعيف النظر والفهم ،

على حساب جانب ، وهكذا تسري  ابعتدال وتوسط ، فال يغلب جانباا  م ابألمرين مجيعاا هتالداعية أن ي
ال  بني هذين األمرين مجعاا  ولذلك فقد كان النيب صلى هللا عليه وسلم جامعاا األمور على خري ما يرام ، 

مثيل له ، فقد كان هو سيد الدعاة وأكرب الدعاة وأعظم الدعاة ، ومع ذلك فهو أكمل املتعبدين هلل 
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تعاىل يف صيامه وصالته وقيامه ابلليل ، ويف غريها من سائر أبواب التعبدات ، فلم تكن دعوته تغلب 
 وهللا أعلم . لى جانب تعبده ، ومل يكن تعبده بشغله عن جانب دعوته ، وهذا هو منهج الوسطية ،ع

كما شرحناه سابقا ، فال ينبغي الرتهيب يف   ، اجلمع يف الدعوة بني مبدأي الرتغيب والرتهيب -: ومنها
يوجب للنفوس األمن من  وال الرتغيب دائما ، ألن الرتكيز على منهج  الرتغيب ّما الدعوة دائما وأبدا ،

مكر هللا ، والرتكيز على منهج الرتهيب يوجب للنفوس اليأس من روح هللا ، ولكن اجلمع بينهما يورث 
الروح والقلب اجلمع يف التعبد بني الرغب والرهب ، وهذا هو املنهج الوسط ، والذي ال تقوم األمور إال 

احلق الذي ال ينبغي العدول عنه  من هللا تعاىل ، وهووهي طريقة الرسل املرسلة ، والكتب املنزلة به ، 
طية ، والذي ال تراه إال مرغبا فالداعية الذي ال تراه إال مرهبا ، هذا عنده قصور يف منهج الوس -وعليه :

والذي تراه جامعا بني األمرين ومرجحا ألحدمها عند  هذا عنده أيضا قصور يف حتقيق منهج الوسطية ،
 جيح فهو الداعية املوفق واملهدي إال سواء الصراط ، وهللا أعلم .ورود ما يوجب الرت 

الوسطية يف الدعوة بني الرتغيب يف اآلخرة وعدم التزهيد الكامل يف الدنيا ، فإن من الدعاة  -: ومنها
 بضبطها مبنهج هللا تعاىل وشريعتهمن ال تراه إال مهتما أبمور اآلخرة فقط ، وال يعرج على أمور الدنيا 

هو داع إىل الزهد الكامل يف الدنيا ، وهذا فيه قصور ، بل احلق هو االهتمام ابألمرين مجيعا ، وضبط ف
وال نزهدهم فيها التزهيد املطلق ، بل  األمرين بشريعة هللا تعاىل ، فال نرغبهم يف الدنيا الرتغيب املطلق ،
واشرتى واستأجر ودخل السوق ووكل الوسطية يف ذلك األمر مطلوبة ، فالنيب صلى هللا عليه وسلم ابع 

يف البيع والشراء ، ومتلك اإلبل والشياه ، وتزوج وأكل اللحم واستمتع أبكل احللوى والعسل والبطيخ 
وأكل الشواء وكان حيب الكتف ، ومسع الشعر وكافأ عليه ، ولبس اجلميل واملتوسط من  ابلرطب ،

من األمور اليت تدل على أن األمر فيه وسطية بني إىل غري ذلك الثياب ، وحث على العلم ورغب فيه ، 
النظر يف هذا األمر ، فليس العبد مأمورا برتك أمور معاشه وما يصلح دنياه الرتك املطلق ، وال هو مأمور 
ابلتوغل يف أمور دنياه التوغل الذي يشغل قلبه وعقله عن التعبد ، واجلمع بينهما مطلوب ، وخري اهلدي 

عليه وسلم ، قال عليه الصالة والسالم " املؤمن القوي خري وأحب إىل هللا تعاىل  هدي حممد صلى هللا
ن َفْضلم اَّللَّم   وقال تعاىل (1)من املؤمن الضعيف " ُروا يفم اأْلَْرضم َوابْ تَ ُغوا مم َيتم الصَّاَلُة فَانَتشم  فَإمَذا ُقضم

                                                 
 ( .2/366د )( يف القدر ، ابب يف األمر ابلقوة وترك العجز , و أمح2664رقم )حديث صحيح , أخرجه مسلم  (1)
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هذا إلقامة أمر الدنيا واآلخرة و   ثمرياا لََّعلَُّكْم تُ ْفَلُحونَ َواذُْكُروْا اَّلِلَ كَ   وهذا إلقامة أمور الدنيا ، مث قال
ْن َحَطٍب َعَلى َظْهرمهم ، فَ َيبميُعَها  وقال عليه الصالة والسالم " ُْزَمٍة مم َ اجْلََبَل ِبم َلُه فَ َيْأيتم أَلْن أَيُْخَذ َأَحدُُكْم َحب ْ

ْن َأْن َيْسَأَل النَّ  ٌر َلُه مم َا َخي ْ ْن َأْن  اَس َأْعَطْوُه َأْو َمنَ ُعوهُ فَ َيْستَ ْغِنم هبم ٌر مم ا َقطُّ َخي ْ " وقَاَل " َما َأَكَل َأَحٌد طََعاما
ْن َعَملم َيَدْيهم  الُم ال أَيُْكُل إمالَّ مم ْن َعَملم َيَدْيهم ، قَاَل : َكاَن َداُوُد َعَلْيهم السَّ " وسئل عن أطيب  أَيُْكَل مم

بيع مربور " ومن املعلوم أن اإلسالم ليس دينا مقصورا يف وكل  الكسب ، فقال " عمل الرجل بيده ،
جهة من جهات احلياة فقط ، ال ، وألف ال ، بل اإلسالم دين شامل لكل مناحي احلياة ، فال جتد 
جزئية من جزئيات احلياة إال ولإلسالم فيها تقرير وآداب ، فاإلسالم معك أبحكامه وآدابه حيثما 

عية املوفق أن يتوسط بني دعوة الناس إىل العبادة والزهد ، وبني احلث على حللت وارحتلت ، فينبغي للدا
طلب اخلري والرزق ، فال يطغى جانب على حساب جانب ، ومىت ما اختل منهج الوسطية يف هذه 
املسألة فاعلم أن ميزان احلياة سيختل ، فالكالم يف أمور الزهد يف الدنيا دائما وكأن اإلسالم ليس له 

ب الرزق احلالل ليس بصحيح ، والكالم يف الدنيا بقضها وقضيضها دوما وكأننا ما خلقنا إال تعلق بطل
هلا ليس بصحيح ، والوسطية يف هذا األمر مطلوبة ، وخري األمور ما كان عليه حال النيب صلى هللا عليه 

 وسلم وصحابته الكرام ، وهللا أعلم .
مطلقا ، وال نفتح الباب فيه على مصراعيه مطلقا ،بل نبِن  الوسطية يف النقد ، فال مننع النقد -: ومنها

أمر النقد على الوسطية ، وذلك أن النقد ال يكون فعاال مفيدا إال إذا روعيت فيه قواعد أهل السنة 
وخال عن حظوظ النفوس وشهواهتا ، فمن قواعد الوسطية يف النقد اإلخالص إىل هللا تعاىل  واجلماعة ،

يكون مراده بنقده لألفكار واألشخاص واملذاهب إال وجه هللا تعاىل والدار اآلخرة  يف النقد ، وأن ال
ومن  إال املفاسد اخلالصة أو الراجحة ونصر احلق وبيان الباطل وحتذير األمة من األمور اليت ال جتِن منها

املنقود صورة العدل واإلنصاف يف النقد ، فال ينبغي جتاوز احلد يف النقد حىت تكون صورة  -قواعده :
قبيحة بشعة وكأنه ال خري فيه لألمة أبدا ، وال ينبغي السكوت عن األخطاء ، بل على الداعية بيان 
احلق وإبطال الباطل لكن بعدل ووسطية ، فإن كانت املصلحة الشرعية تتحقق بدون ذكر لألمساء فال 

فال داعي جلرح الناس يف أنساهبم داعي لذكرها ، بل نعاجل اخلطأ لذات اخلطأ بغض النظر عن األمساء ، 
وأدايهنم والقدح يف نياهتم ، وال داعي لذكر أحواهلم الداخلية اليت ال شأن هلا مبا حنن بصدد نقده ، وقد 

يحا ، فقال هذا مسعت بعض الدعاة ينقد واحدا يف مسألة علمية للمنقود فيها دليله الذي يراه صح



 

 

220 

وأي شأن هلذا يف  ل يف عدة قضااي أخالقية ، قلت :لرجوقد مسكت اهليئة هذا ا -الرجل يف نقده :
بل هو جمانب  املسألة اليت حنن بصدد نقدها ، وهذا من التجاوز الذي ال جيوز ، ومن فضيحة املؤمن ،

، بل نقد كالما ال يراد به جمرد النقدألخوة الدين واإلميان ، فإن السرت مطلوب ، وأنت ترى وتسمع يف ال
لشخص وإسقاطه من مجلة العلماء أو طلبة العلم ، بل وإخراجه أحياان من دائرة أهل يراد به جرح ذات ا

السنة ، أو اإلسالم ابلكلية ، وهذا أمر ال حيل أيها األحبة ، فالوسطية مطلوبة ،وتقوى هللا تعاىل هي 
وهي أن  احلذر الكبري من الشهوة اخلفية ، -زين األمور وخري الطرق للعدل واإلنصاف ، ومن قواعده :

وأنك الكامل ، وأنك قد بلغت مرحلة يف العلم تؤهلك للنقد واجلرح  تنقد يف الناس لرفع ذاتك ،
والتعديل ، فإن من الناس من ال جيد طريقا للربوز والظهور إال على أكتاف إخوانه من العلماء وطلبة 

ومن   بل مهه الظهور والشهرة، من األفكار الفاسدة فليس مهه تصحيح األخطاء وال محاية األمة العلم ، 
أن يكون مبدأ النقد جار على مبدأ النصح والتوجيه والتصحيح ، ال على مبدأ الفضيحة  -قواعده :

فالنقد مبناه على حتقيق املصاحل وتكميلها وتقليل املفاسد  -كما يقولون   -والتشهري ونشر الغسيل 
آلونة األخرية صار مبناه على أمور ال تبغي أن ولكن كثريا من نقد املناهج واألشخاص يف اوتعطيلها ، 

تكون بني املسلمني عموما وبني الدعاة وطلبة العلم على وجه اخلصوص ، فاهلل هللا أيها األحبة يف ضبط 
اللسان وتقوى هللا يف أعراض املسلمني ، واملهم أن النقد من األبواب اليت ال بد وأن تبىن على الوسطية ، 

بل األمر مبناه على الوسطية ، وال يتحقق مبدأ الوسطية ا مطلقا ، وال يغلق مطلقا ، فال يفتح الباب فيه
 وهللا أعلم . إال بضبطه مبثل هذه القواعد املستمدة من الكتاب والسنة ،

الوسطية يف ابب وسائل الدعوة ، كما ذكرانه سابقا ، فوسائل الدعوة لسنا نقول بفتح الباب  -: ومنها
 طية ، فنقول فيها ما قلناه سابقانقول بقفل الباب مطلقا ، بل نقول فيها مبنهج الوس فيها مطلقا ، وال

 وهللا أعلم . واجتهادية فيما كان يف دائرة النص ، من أن وسائل الدعوة توقيفية فيما خالف النص ،
وما ن الناس من يدعو إىل حفظها دابب الدعوة إىل حفظ املتون وفهمها ، فمالوسطية يف  -: ومنها

ولكن ال ينبه على أمهية استشراحها عند املتقنني هلا ، ومن الناس من ينبذ حفظ املتون ، وال يرى هلا 
أمهية يف ترسيخ العلم يف القلوب ، ويرى أهنا ال داعية هلا يف صدر وال ورد ، وأن االقتصار على الفهم  

هو الفهم ، ولكن احلفظ من  كاف عن حفظ األلفاظ ، وكال األمرين فيه قصور ، بل املطلوب األول
وسائل ثبات العلم يف القلب ، فكالمها يكمل اآلخر ، فاحلفظ بال فهم ال يكفي ، والفهم بال حفظ ال 
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فال   إىل األمرين مجيعا يف إطار واحد يثبت ، ولكن اجلمع بني األمرين هو املتعني ، فال بد من الدعوة
 علم .وهللا أم ، وال للفهم عن احلفظ ، غىن للحفظ عن الفه

سلم الوعظ ، فإن مبناه على الوسطية ، وهي احلال اليت كان عليها رسول هللا صلى هللا عليه و  -: ومنها
ابملوعظة يتخلوهم فلم يكن عليه الصالة والسالم يرتك القوم من الوعظ ، ومل يكن يكثر عليهم ، بل كان 

وعظة مطلقا ليس بصحيح ، ومحل الناس على  ايم كراهية السآمة على الناس ، فرتك الناس من امليف األ
، وهو اهلدي الذي كان النيب صلى هللا عليه  كثرة املواعظ ليس بصحيح ، بل التوسط يف ذلك هو احلق

 وهللا أعلم . وسلم يفعله ، وهو ما قررته لك يف قاعدة مستقلة يف هذا الصدد ،
الوعظ أو التطويل اململ ، فاألمر مبناه على مراعاة الناس يف التوسط بني التقصري املفرط يف  -: ومنها

الوسط ، فال ينبغي للداعية أن يطيل على الناس إطالة متلهم ، وال أن يقصر تقصريا ال تتحقق معه 
 غية ، وإن رأى بعض التململ فليقفالفائدة ، بل يعظ حيث كانت القلوب مقبلة ، واآلذان له مص

 وخري األمور أوساطها ، وهللا أعلم .
حتقيق مبدأ الوسطية يف التعامل مع احلكام والدخول عليهم ، فال ينبغي الدخول عليهم رجاء  -: هاومن

ما عندهم من الدنيا والطمع فيما ميلكونه من املناصب ، وال أن يدخل عليهم راغبا فيما عندهم من 
حاجة من ال يصال حطام الدنيا ، ويف املقابل ال ينبغي للداعية هجرهم من الوعظ والنصح والتوجيه وإ

واالمتناع من الدخول  يستطيع إيصاهلا والشفاعة احلسنة للمحتاجني ، فالدخول عليهم مطلقا ال ينبغي ،
عليهم مطلقا ال ينبغي ، ولكن الوسط هو الدخول عليهم يف أمور النصح والتوجيه وإيصال حاجة 

 هللا أعلم .احملتاج هلم ، وهكذا كان دأب السلف الصاحل رمحهم هللا تعاىل ، و
الوسطية يف األخطاء الصادرة من بعض أهل الوالية ، فإنه ال جيوز السكوت عنها مطلقا، وال  -: ومنها

جيوز إنكارها أمام العامة ، بل العدل والوسط أن يؤخذ بيده وخيلو العامل به ، مث يناصحه فيما بينه وبينه 
وت العام املطلق ال حيل ، ولكن املناصحة من حيث ال يدري أحد ، فاإلنكار العلِن ال حيل ، والسك

 السرية مع النربة املشفقة واألدب الرفيع ، وهللا أعلم .
الوسطية يف االتصال ابجلمهور ، فإنه ال ينبغي للداعية املوفق أن يشغله االتصال ابجلمهور  -: ومنها

وال ينبغي  للمحاسبة ، عن حوائج أهله ووالديه وحنوهم ّمن له حق عليه من صلة رحم أو خلوة ابلنفس
أن تشغله هذه األمور عن القيام بواجب دعوته ، بل قيامه بتلك احلقوق الواجبة هي أصال من الدعوة 
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فال تفريق بينها وبني أمور الدعوة األخرى ، بل والداك وأهلك هم أحق الناس بدعوتك ، واملهم أنه ال 
 جانب ، وهللا أعلم .بد من التوازن يف قياس األمور ، فال يطغى جانب على 

واملهم أن الوسطية أصل من أصول الدعوة ، فعلى الداعية مراعاهتا املراعاة الكاملة ، وليعلم الداعية 
املوفق أهنا مىت ما أخل هبذا املنهج الوسطي إىل الغلو أو إىل اجلفاء فإن اخللل سيبني يف دعوته ، وهللا 

آله وصحبه وسلم  وأعلم . وصلى هللا على نبينا حممد وعلىاملوفق واهلادي إىل سواء السبيل ، وهو أعلى 
  تسليما كثريا .

محل هم اإلسالم موجب خلدمته والتقدمي له على قدر اجلهد  -: القاعدة السادسة واألربعون
 . والطاقة

إن الداعية ال بد له من هم يسريه ويثري عزميته ، ويقوي نفسه على املواصلة واجلد ومضاعفة  -أقول :
هد ، وإن هذا اهلم هو محل هم هذا الدين ، فإن من محل هذا اهلم فإنه يوشك أن يكون يف شغل اجل

دائم به ، فمن كان هم نصرة الدين وإعالء كلمة هللا تعاىل هو مهه األول فال تكاد جتده إال عامال للدين 
إىل الدعة والكسل ، ، ولكن مىت ما عزب هذا اهلم عن الداعية فإنه قد يصيبه الفتور والكسل ومييل 

فحمل هذا اهلم من مجلة الدوافع الكبرية على املواصلة واالستمرار ، وقد كان النيب صلى هللا عليه وسلم 
فكل من لصغار والكبار والرجال واإلانث يريب أصحابة على محل هذا اهلم الكبري ، من غري فرق بني ا

وإين  ك يف إعالء كلمته على كل األداينار انتسب هلذا الدين فإنه ال بد وأن حيمل مهه ، وأن يش
ألعجب من الكفار من اليهود والنصارى ، وكيف جهودهم الكبرية يف سبيل نصرة دينهم املبدل احملرف 
املنسوخ ، ترى املرأة منهم ترتك بالدها إىل بالد أخرى لتبقى فيها األزمنة الطويلة حىت تدعو لدينها ، بل 

يقية امرأة كبرية يف السن قسيسة ، جاءت إىل هذه البالد السوداء الفقرية ، قد رأيت يف بعض البالد األفر 
وجلست عندهم ما يقارب العشرين سنة يف نشر تعاليم اإلجنيل ، وما ذلك إال ألهنا ملا انتسبت هلذا 
الدين علمت أنه ال بد من أن تقدم له ما يف وسعها يف سبيل نشره ، فكيف بنا حنن أهل اإلسالم ، مع 

وهو خاُت األداين ،  ن وأصحها وأحبها إىل هللا تعاىلالدين الذي ندين هللا تعاىل به هو خري األداي أن
وليس هذا فما ابلنا نرى الكثري من أهل اإلسالم فيهم تقاعس وفتور وكسل عن العمل هلذا الدين ، 

كل واحد منا قدم هلذا   األمر يف العامة من أهل اإلسالم ، بل حىت يف الدعاة وأهل العلم ، فإنه لو أن
ولكنه الفتور والكسل  السوء الدين العظيم ما يف مقدوره أن يقدمه ملا رأيت احلال على هذا النحو من
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والتواكل والتقاعس عن نصرة الدين ، واالشتغال بغريه من أمور الدنيا ، وإننا لنشكو إىل هللا تعاىل من 
 اخلارج والداخل يف فرتات العطلة ، مع أهنا جمرد أايم قلة الدعاة الذين يوافقون على الذهاب للدعوة يف

يسرية لن تقطع عليهم أمرا من أمور الدنيا ، فإىل هللا تعاىل املشتكى ، ولذلك فقد كان النيب صلى هللا 
عليه وسلم حريصا على زرع هذا اهلم يف قلوب أصحابه ، فلما قرره يف قلوهبم ضرب الصحابة رضي هللا 

بن أيب طالب رضي هللا  ييف نصرة الدين والدعوة إليه والذب عن حياضه ، فهذا عل عنهم أروع املثل
على يده أبو ذر ،  لمغ احللم، ال يزال صغريا ، وقد أسعنه ينصر اإلسالم ويعلي راية الدين وهو مل يبل

نا قال ل : ما رواه البخاري يف صحيحه بسنده عن أيب مجرة قال -جندب بن جنادة ، فكان من خربه :
ابن عباس أال أخربكم إبسالم أيب ذر ؟ قال قلنا بلى قال قال أبو ذر كنت رجال من غفار فبلغنا أن 
رجال قد خرج مبكة يزعم أنه نيب فقلت ألخي انطلق إىل هذا الرجل كلمه وأتِن خبربه فانطلق فلقيه مث 

فقلت له مل تشفِن من  رجع فقلت ما عندك ؟ فقال وهللا لقد رأيت رجال أيمر ابخلري وينهى عن الشر
اخلرب فأخذت جرااب وعصا مث أقبلت إىل مكة فجعلت ال أعرفه وأكره أن أسأل عنه واشرب من ماء زمزم 
وأكون يف املسجد قال فمر يب علي فقال كأن الرجل غريب ؟ قال قلت نعم قال فانطلق إىل املنزل قال 

ت إىل املسجد ألسأل عنه وليس أحد فانطلقت معه ال يسألِن عن شيء وال أخربه فلما أصبحت غدو 
؟ قال قلت ال قال انطلق معي ف منزله بعدخيربين عنه بشيء قال فمر يب علي فقال أما انل للرجل يعر 

قال فقال ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة ؟ قال قلت له إن كتمت علي أخربتك قال فإين أفعل قال 
يب فأرسلت أخي ليكلمه فرجع ومل يشفِن من اخلرب قلت له بلغنا أنه قد خرج ها هنا رجل يزعم أنه ن

فأردت أن ألقاه فقال له أما إنك قد رشدت هذا وجهي إليه فاتبعِن ادخل حيث ادخل فإين إن رأيت 
أحدا أخافه عليك قمت إىل احلائط كأين أصلح نعلي وامض أنت فمضى ومضيت معه حىت دخل 

ه اعرض علي اإلسالم فعرضه فأسلمت مكاين سلم فقلت لت معه على النيب صلى هللا عليه و ودخل
فقلت والذي بعثك  "اي أاب ذر اكتم هذا األمر وارجع إىل بلدك فإذا بلغك ظهوران فأقبل  "فقال يل 

ابحلق ألصرخن هبا بني أظهرهم فجاء إىل املسجد وقريش فيه فقال اي معشر قريش إين أشهد أن ال إله 
. فقالوا قوموا إىل هذا الصابئ فقاموا فضربت ألموت فأدركِن إال هللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 

العباس فأكب علي مث أقبل عليهم فقال ويلكم تقتلون رجال من غفار ومتجركم وّمركم على غفار فأقلعوا 
عِن فلما أن أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت ابألمس فقالوا قوموا إىل هذا الصابئ فصنع يب 
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أدركِن العباس فأكب علي وقال مثل مقالته ابألمس . قال فكان هذا أول إسالم مثل ما صنع ابألمس و 
أيب ذر رمحه هللا . فانظر رمحك هللا تعاىل ما فعله علي رضي هللا عنه ، كيف أسلم هذا الصحايب اجلليل 

الكبرية ؟ وحيمله على هذه املخاطرة ،  الزاهد على يديه ، وهو صغري مل يبلغ احللم ، فما اهلم الذي يسريه
إنه هم اإلسالم ، إنه اهلم الذي ال ينزل يف قلب املسلم إال وحيرك عليه جوارحه كلها يف نصرة هذا الدين 
العظيم ، وانظر إىل علي رضي هللا عنه مرة أخرى ، كيف خدم اإلسالم خبدمة ال تزال يف رقبة األمة دينا 

اختاره من فوق سبع مسوات أن يبيت يف فراش  عليها ، وهو ال يزال يف سن الشباب ، فإن هللا تعاىل قد
أنه ملا نزل اإلذن من هللا تعاىل  -فكان من خربه : كفار قريش ابلقتل  النيب صلى هللا عليه وسلم ليلة نواه

فهاجروا زرافات ووحداان إىل املدينة ، فلما رأى املشركون  كان اإلذن أوال للصحابة،   ابهلجرة على املدينة
قد جتهزوا وخرجوا أبهليهم إىل املدينة عرفوا أن الدار دار منعة  صلى هللا عليه وسلم أصحاب رسول هللا

وأن القوم أهل حلقة وأبس فخافوا خروج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيشتد أمره عليهم فاجتمعوا يف 
يه وسلم دار الندوة وحضرهم إبليس يف صورة شيخ من أهل جند فتذاكروا أمر رسول هللا صلى هللا عل

فأشار كل منهم برأي والشيخ يرده وال يرضاه إىل أن قال أبو جهل : قد فرق يل فيه برأي ما أراكم وقعتم 
عليه، قالوا : ما هو ؟ قال : أرى أن أنخذ من كل قبيلة من قريش غالما جلدا مث نعطيه سيفا صارما مث 

بد مناف بعد ذلك ما تصنع وال يضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه يف القبائل فال تدري بنو ع
فقال الشيخ : هلل در هذا الفىت هذا وهللا الرأي فتفرقوا على  .ميكنها معاداة القبائل كلها ونسوق ديته

،  فجاء جربيل فأخرب النيب  صلى هللا عليه وسلم بذلك وأمره أن ال ينام يف مضجعه تلك الليلة,  ذلك
متقنعا  -يف ساعة مل يكن أيتيه فيها  -أيب بكر نصف النهار وجاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل 

، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: إن  : إمنا هم أهلك اي رسول هللاخرج من عندك فقالافقال : 
 -هللا قد أذن يل يف اخلروج، فقال أبو بكر : الصحبة اي رسول هللا قال : نعم، فقال أبو بكر : فخذ 

,  إحدى راحليت هاتني فقال : ابلثمن وأمر عليا أن يبيت تلك الليلة على فراشه -أبيب أنت وأمي 
واجتمع أولئك النفر يتطلعون من صري الباب ويرصدونه يريدون بياته وأيمترون : أيهم يكون أشقاها ؟ 

َنا َوَجَعلْ  فأخذ حفنة من البطحاء فذرها على رؤوسهم وهو يتلو  صلى هللا عليه وسلمفخرج رسول هللا 
ُرونَ  َناُهْم فَ ُهْم اَل يُ ْبصم ا فََأْغَشي ْ ْم َسدًّ هم ْن َخْلفم ا َومم ْم َسدًّ ن بَ نْيم أَْيدميهم َوإمْذ مَيُْكُر بمَك الَّذميَن  وأنزل هللا   مم

ُر الْ  ومضى رسول هللا صلى   َماكمرمينَ َكَفُروْا لميُ ْثبمُتوَك أَْو يَ ْقتُ ُلوَك َأْو خُيْرمُجوَك َومَيُْكُروَن َومَيُْكُر اَّلِلُ َواَّلِلُ َخي ْ
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هللا عليه وسلم إىل بيت أيب بكر فخرجا من خوخة يف بيت أيب بكر ليال فجاء رجل فرأى القوم ببابه 
فقال: ما تنتظرون ؟ قالوا : حممدا قال : خبتم وخسرُت قد وهللا مر بكم وذر على رؤوسكم الرتاب قالوا 

فلما أصبحوا قام علي رضي هللا عنه عن الفراش .ب عن رؤوسهم: وهللا ما أبصرانه وقاموا ينفضون الرتا
ه . فعلي رضي هللا عنه قد ابت على فراش النيب صلى هللا علي ال علم يل بهفسألوه عن حممد ؟ فقال: 

ولكنه هم اإلسالم الذي ينسي املسلم نفسه ، وكأين بلسان حال  علي بن وسلم يف تلك الليلة العصيبة 
ذهب اي رسول هللا ، فإنك لو مت ملاتت مبوتك القلوب واألرواح ، وأما أان فلو ا -أيب طالب يقول:

مت ، فسيخلفِن من األمة ألف رجل كعلي ، هللا أكرب ، إهنا اهلمة اليت تصهر احلديد ويذوب هلا كل 
قاس على وجه األرض ، وما اتقدت تلك اهلمة الكبرية يف قلبه إال ألنه ريب على محل هم اإلسالم ، 

ل هذه األمانة العظيمة يف نصرة الدين وبذل الغايل والنفيس يف سبيل إعالء كلمته خفاقة على كل ومح
منار ، تلك هي الرتبية اليت قد غرست يف قلوب الصحابة ، إهنا الرتبية على محل هم اإلسالم ، ولذلك 

وذهبوا الصحاري والبحار  ففي اهلجرة األوىل إىل احلبشة تركوا بالدهم وسافروا تلك املسافات البعيدة يف
إىل بالد الغرابء البعداء وما هذا إال ألن قلوهبم قد امتألت من هم نصرة هذا الدين ، مث هاجروا اهلجرة 
الثانية للحبشة ، مث هاجروا اهلجرة الثالثة إىل املدينة ، وترك البالد واألوالد واألموال ليس ابألمر السهل 

م له القلب ، وهذا األمر الكبري هو هذا الدين وحب هذا الدين ما مل يكن مثة أمر كبري قد استسل
عن  واحملافظة على هذا الدين ونصرة هذا الدين ، فمن محل هم اإلسالم وهم نصرة اإلسالم فناهيك

فاألموال والبالد وغريها من حمبوابت النفوس ال تساوي شيئا أمام نصرة  التقدمي الكبري الذي سيكون
بكر رضي هللا عنه يف أوائل دخوله يف اإلسالم يسلم على يديه مجع كلهم من  اإلسالم ، وهذا أبو

بن عمري رضي هللا عنه يبعثه النيب صلى هللا عليه وسلم إىل املدينة داعية ااملبشرين ابجلنة ، وهذا مصعب 
هذه ومعلما ، وهو مل يبلغ العشرين من عمره ، فاجلميع ال بد وأن خيدم اإلسالم مبا يقدر عليه ، و 

يبذلون الغايل والنفيس اخلدمة ال تكون إال بعد محل هم اإلسالم ، وال يزال أهل العلم رمحهم هللا تعاىل 
يف نصرة هذا الدين ، ال يبالون ابلدنيا وإنفاقها يف سبيل هللا تعاىل ، مهم ال تفرت ، وعزائم ال ختبو ، 

لعظيم ، يف التعلم والتعليم والتأليف ، قد وعطاء دائم ال ينقطع ، وجهاد وجماهدة يف خدمة هذا الدين ا
سخروا يف نصرته جهودهم وأوقاهتم وأمواهلم ، وال تزال األمة حتفل هبذا الصنف من الناس ، فقد جهز 
عثمان رضي هللا عنه جيش العسرة لوحده ، وأنفق أبو بكر رضي هللا عنه أمواله يف إعتاق إخوانه من 
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التعذيب على يد الكفرة ، وصور نصرة الدين كثرية جدا ، فالعمل  العبيد واألرقاء املستضعفني من رق
للدين وخدمة اإلسالم واجب اجلميع ، فال حيصر يف جهة دون جهة ، وال يف وظيفة دون وظيفة ، 

والوظيفة والزوجة واألوالد ، وصار هم الدين إن   ولكن احلال اآلن تغريت ، فصار الكثري مهه مجع املال ،
وليست من اهلموم األولية األصيلة ، ولذلك فقد  فهو آخر اهلموم اخلادمة ،القلوب كان موجودا يف 

ختلف الكثري منا عن ركب نصرة الدين ، وصران يف أواخر األمم ، وقد كنا الرؤوس اليت تنبض ابحلياة ، 
 -ولقد أحسن الشاعر ملا قال :

 
  

 
 
 

 -فإن قلت : وال يكون ذلك إال ِبمل هم اإلسالم ،فاهلل هللا أيها الدعاة أبن نعيد لألمة جمدها وعزها 
مة وتربيته اإلميانية الرابنية إن الصحابة تربوا يف كنف النيب صلى هللا عليه وسلم وكان حيوطهم برعايته التا
هذا ضرب من اهلذاين  -وأما حنن يف هذه األزمنة فمساكني ، ليس عندان نيب يربينا على عينه ، فأقول :

أان أضرب مثالني من األمثلة اليت قد سطر فيها أصحاهبا محل هم ىت يتضح لك األمر فوالتخذيل ، وح
، والثاين يت قبل النيب صلى هللا عليه وسلموهم مل يرتبوا يف كنف األنبياء ، أحدهم من النماذج الالدين ، 

اىل يف الصحيح قصة فأما األول فقد روى اإلمام مسلم رمحه هللا تعمن النماذج املعاصرة لنا يف زماننا ، 
َمكان من أهل اإلميان ، فلما كان حامال   غالم األخدود ،  وهو وإن مل يكن من هذه األمة ، ولكنه  هلم

اإلميان ونشره وإحياء أمة قد ضلت يف عقيدهتا بعبادة ملك املدينة ، حصل منه من التضحيات ما 
َكاَن َملمٌك فميَمْن َكاَن  سلم قال "أن النيب صلى هللا عليه و  -تعجب له القلوب ، فكان من خربه :

ا أَُعلِمْمُه السِم  ُْت فَابْ َعْث إمىَلَّ ُغاَلما َ قَاَل لمْلَملمكم إين َقْد َكربم ا َكربم ٌر فَ َلمَّ َلُكْم وََكاَن َلُه َساحم ْحَر. فَ بَ َعَث إملَْيهم قَ ب ْ
ٌب فَ َقعَ  هم إمَذا َسَلَك رَاهم ا يُ َعلِمُمُه َفَكاَن يف َطرميقم َر َمرَّ ُغاَلما احم َع َكاَلَمُه فََأْعَجَبُه َفَكاَن إمَذا أََتى السَّ َد إملَْيهم َومسَم

ا يَت السَّ بم فَ َقاَل إمَذا َخشم َر َضَربَُه َفَشَكا َذلمَك إمىَل الرَّاهم احم بم َوقَ َعَد إملَْيهم فَإمَذا أََتى السَّ لرَّاهم َر فَ ُقْل ابم حم
يَت َأْهَلَك  يَمٍة َقْد حبسِن أهلي. َوإمَذا َخشم َنَما ُهَو َكَذلمَك إمْذ أََتى َعَلى َدابٍَّة َعظم ُر. فَ بَ ي ْ احم فَ ُقْل حبسِن السَّ

        بال ورمبا    كنا جباالا يف اجل

          مبعابد اإلفرنج كان أذاننا    

    مل تنس إفريقيا وال صحراؤها   

        كنا نقدم للسيوف صدوران    

. 

      سران على موج البحار ِبارا
 بل الكتائب يفتح األمصارا
      سجداتنا واألرض تقذف انرا

             خنش يوما غامشا جبارا مل
. 
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ُب أَْفَضُل فََأَخَذ َحَجراا فَ َقاَل اللَُّهمَّ إمنْ   َكاَن أَْمُر َحَبَستم النَّاَس فَ َقاَل اْليَ ْوَم َأْعَلُم آلساحر أَْفَضُل أَمم الرَّاهم
بم َأَحبَّ إملَيْ  َى النَّاُس. فَ َرَماَها فَ َقتَ َلَها َوَمَضى النَّاُس الرَّاهم ابََّة َحىتَّ مَيْضم رم فَاقْ ُتْل َهذمهم الدَّ احم ْن أَْمرم السَّ َك مم

ْن أَْمرمَك مَ  . َقْد بَ َلَغ مم ىنِم ُب أي بِن أَْنَت اْليَ ْوَم أَْفَضُل مم َب فََأْخبَ َرُه فَ َقاَل َلُه الرَّاهم إمنََّك ا أََرى وَ فَأََتى الرَّاهم
تَ َلى فَإمنم ابْ تُلميَت َفاَل َتُدلَّ َعَلىَّ . وََكاَن اْلُغالَُم يُ رْبمُئ اأَلْكَمَه َواألَبْ َرَص َويَُداومى النَّاسَ  ْن َسائمرم اأَلْدَواءم  َستُ ب ْ مم

ََدااَي َكثمريٍَة فَ َقاَل َما َها ُهنَ  َى فََأاَتُه هبم َع َجلميٌس لمْلَملمكم َكاَن َقْد َعمم ا َلَك َأمْجَُع إمْن أَْنَت شفيتِن فَ َقاَل َفَسمم
َّللَّم  َّللَّم َدَعْوُت اَّللََّ َفَشَفاَك. َفآَمَن ابم ى اَّللَُّ فَإمْن أَْنَت آَمْنَت ابم َا َيْشفم ا إممنَّ ى َأَحدا  َفَشَفاُه اَّللَُّ فَأََتى إين اَل َأْشفم

. قَاَل َوَلَك َربٌّ غريي اْلَملمَك َفَجَلَس إملَْيهم َكَما َكاَن جَيْلمُس فَ َقاَل لَ  ُه اْلَملمُك َمْن َردَّ َعَلْيَك َبَصَرَك قَاَل َرىبِم
ْلُغاَلمم فَ َقاَل  ُ. فََأَخَذُه فَ َلْم يَ َزْل يُ َعذِمبُُه َحىتَّ َدلَّ َعَلى اْلُغالَمم فجيء ابم َلُه اْلَملمُك أي بِن قَاَل َرىبِم َورَبَُّك اَّللَّ

ْحرمَك َما ْن سم ُ.  َقْد بَ َلَغ مم ى اَّللَّ َا َيْشفم ا إممنَّ ى َأَحدا تُ رْبمُئ اأَلْكَمَه َواألَبْ َرَص َوتَ ْفَعُل َوتَ ْفَعُل . فَ َقاَل إين اَل َأْشفم
ْع َعْن دمينمَك. فََأىَب  يَل لَُه اْرجم بم َفقم لرَّاهم بم فجيء ابم  َفَدَعا فََأَخَذُه فَ َلْم يَ َزْل يُ َعذِمبُُه َحىتَّ َدلَّ َعَلى الرَّاهم

لْ  يَل ابم َلميسم اْلَملمكم َفقم اُه مُثَّ جيء جبم قَّ ُه َحىتَّ َوَقَع شم هم َفَشقَّ ْئَشاَر يف َمْفرمقم رَْأسم ْئَشارم فَ َوَضَع اْلمم ْع َعْن مم لَُه اْرجم
لْ  اُه مُثَّ جيء ابم قَّ ُه بمهم َحىتَّ َوَقَع شم هم َفَشقَّ ْئَشاَر يف َمْفرمقم رَْأسم ْع َعْن دمينمَك. فََأىَب فَ َوَضَع اْلمم يَل لَُه اْرجم ُغاَلمم َفقم

ْن َأْصَحابمهم فَ َقاَل اْذَهُبوا بمهم إمىَل َجَبلم َكَذا وََكَذا فَاْصَعُدوا بمهم  اجْلََبَل فَإمَذا بَ َلْغُتْم دمينمَك. فََأىَب َفَدفَ َعُه إمىَل نَ َفٍر مم
ْئَت. ُذْرَوتَُه فَإمْن َرَجَع َعْن دمينمهم َوإمالَّ فَاْطَرُحوُه َفَذَهبُ  َا شم ْم مبم نميهم وا بمهم َفَصعمُدوا بمهم اجْلََبَل فَ َقاَل اللَُّهمَّ اْكفم

ى إمىَل اْلَملمكم فَ َقاَل َلُه اْلَملمُك َما فَ َعَل َأْصَحاُبَك قَاَل َكفَ  ُ. فَ َرَجَف هبممُم اجْلََبُل َفَسَقطُوا َوَجاَء مَيْشم ُم اَّللَّ انميهم
ْن َأصْ  طُوا بمهم اْلَبْحَر فَإمْن َرَجَع َعْن دمينمهم َوإمالَّ َفَدفَ َعُه إمىَل نَ َفٍر مم ُلوُه يف قُ ْرُقوٍر فَ تَ َوسَّ َحابمهم فَ َقاَل اْذَهُبوا بمهم فَامحْم

ْئتَ  َا شم ْم مبم نميهم يَنُة فَ َغرمُقوا َوَجاَء مَيْشم .فَاْقذمُفوُه. َفَذَهُبوا بمهم فَ َقاَل اللَُّهمَّ اْكفم فم إمىَل اْلَملمكم  يفَاْنَكَفَأْت هبممُم السَّ
ُم اَّللَُّ  فَ َقاَل لمْلَملمكم إمنََّك َلْسَت بقاتلي َحىتَّ تَ ْفَعَل َما آُمُرَك .فَ َقاَل َلُه اْلَملمُك َما فَ َعَل َأْصَحاُبَك قَاَل َكَفانميهم

ذٍْع مُثَّ ُخذْ  ٍد وتصلبِن َعَلى جم ْن كنانيت مُثَّ َضعم بمهم. قَاَل َوَما ُهَو قَاَل جَتَْمُع النَّاَس يف َصعميٍد َواحم ا مم  َسْهما
ْسمم اَّللَّم َربِم اْلُغالَمم  ْهَم يف َكبمدم اْلَقْوسم مُثَّ ُقْل ابم مُثَّ ارمِن فَإمنََّك إمَذا فَ َعْلَت َذلمَك قتلتِن. َفَجَمَع النَّاَس يف .السَّ

ْن كمَنانَتمهم  ا مم ذٍْع مُثَّ َأَخَذ َسْهما ٍد َوَصَلَبُه َعَلى جم ْسمم اَّللَّم َصعميٍد َواحم ْهَم يف َكبمدم اْلَقْوسم مُثَّ قَاَل ابم  مُثَّ َوَضَع السَّ
ْهمم َفَماَت فَ قَ  عم السَّ ْهُم يف ُصْدغمهم فَ َوَضَع َيَدُه يف ُصْدغمهم يف َمْوضم . مُثَّ َرَماُه فَ َوَقَع السَّ اَل النَّاُس َربِم اْلُغاَلمم

يَل لَُه أَرَأَْيَت َما ُكْنَت حَتَْذُر َقْد َواَّللَّم .ُغاَلمم آَمنَّا بمَربِم اْلُغاَلمم آَمنَّا بمَربِم اْلُغاَلمم آَمنَّا بمَربِم الْ  فَأُتمَى اْلَملمُك َفقم
ْت َوَأْضَرَم النِمريَاَن َوقَ  َككم َفُخدَّ أُلْخُدودم يف أَفْ َواهم السِم اَل َمْن مَلْ نَ َزَل بمَك َحَذُرَك َقْد آَمَن النَّاُس. فََأَمَر ابم
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ٌّ هَلَايَ رْ  ْم. فَ َفَعُلوا َحىتَّ َجاَءتم اْمَرأٌَة َوَمَعَها َصَبم ْع َعْن دمينمهم فََأمْحُوُه فميَها. أَْو قميَل لَُه اقْ َتحم فَ تَ َقاَعَسْت َأْن  جم
هم اصربي فَإمنَّكم َعَلى احلق " فانظر إىل ما فعله هذا الغالم ،  مل جيد ما جيود تَ َقَع فميَها فَ َقاَل هَلَا اْلُغالَُم اَي أُمَّ

به لدينه أعز من روحه ، فدا هبا دينه ، ألنه كان حيمل مها عظيما ، وهو هم الدين ، مع أنه توفر له 
سبيل السالمة ملا خلصه هللا تعاىل من اجلنود يف أول مرة واثين مرة ، ولكنه كان يف كل مرة أييت ويدخل 

هم حيركه ، فدخل على امللك الظامل الغاشم السفاك على امللك ، مل يقل السالمة ال يعدهلا ، بل كان مثة 
وأخربه ابخلطة اليت يستطيع هبا أن يقتله ، وهي خطة تتضمن أن الناس سيسمعون احلق من فم هذا 

إذ كيف ال  ون من هذا الغالم مع هذا امللكوهو ما يريده الغالم ، ألن الناس سيتعجبامللك الظامل ، 
جبنوده وحشوده أن يقتل غالما صغريا إال بعد أن استعان برب هذا  يستطيع هذا امللك الظامل القوي

ولكن ناس ملا رأوا هذا احلدث الكبري الغالم ، فال جرم أن رب الغالم أقوى من هذا امللك ، فآمن ال
الدين ونصرة احلق هو الذي كان يثري  مات الغالم إىل رمحة هللا تعاىل ، واملهم أن هذا الغالم كان همِ 

ىل له ، وهذا هو حال أولئك النفر الذين حيملون هم األمة اويثبت عزميته ، مع كمال توفيق هللا تعمهته ، 
وأما املثال الثاين فهو مساحة الوالد الشيخ عبدالعزيز بن عبدهللا بن ابز رمحه هللا تعاىل فقد   واإلسالم ،

عة وال التواين والتخاذل كان الشيخ أمة يف رجل ، ومهة جيل يف واحد ، ال يعرف الفتور وال الد
وكان مشاركا هلم يف قضاايهم داخل اململكة وخارجها ، واالنكسار والكسل ، كان أاب للمسلمني يف 

األفراح واألتراح ، انفعا لعموم املسلمني ابملال واجلاه والشفاعة احلسنة ، كان ال يدخر وسعا يف الدفاع 
بالد املسلمني ، كانت ختافه األعداء مع أنه كان رجال  عن األمة وال عن دينها وال عن املسلمني وال عن

أعمى البصر ، لكنه ذو بصرية اثقبة ورأي حكيم ونظر بعيد ، ال يعرف أنه أخذ إجازة كما أيخذها غريه 
بل حىت يف فرتات ،  ، وال يعرف عنه املطالبة ابملناصب وملاذا أتخرت الرتقيات كما يطالب هبا غريه

ال يؤخره وال يشغله عن خدمة املسلمني والنظر فى كانت املعامالت تقرأ عليه ، مرضه وإدخاله للمستش
يف قضاايهم مرض وال عطلة وال سفر وال زوجة وال أوالد ، وكان على جانب كبري من العبادة والزهد 

أ عليه بيته كانت املعامالت تقر وموافقة الباطن للظاهر ، ال يرى إال ذاكرا ، بل حىت يف سيارته يف ذهابه ل
فلله دره ما أعظم مهته وما أقوى عزميته ، وكان ذا مناصب كثرية مع منصبه األصلي ، ال يفرت عن خدمة 

،انفذ األمر  الدين ليال وهنارا ، ومع ذلك كان دمث األخالق ،طيب النفس ،سريع الدمعة ،سديد الرأي
بة ، حريصا على طالبه وتفقيههم مهيبا ذا وقار ، حليما صبورا عفيف اللسان ، كان دؤوب التعليم للطل
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على منهج األخذ ابلدليل ، شديد التتبع للسنة تعلما وتعليما وتطبيقا ، واصل املسرية السنني بعد 
 ه عن مهه وال تشغله صوارف القلوبتغريات الزمان وال تصرفمالسنني وهو اجلبل األشم الذي ال تغريه 

، فمائدته كان كرميا ليس كمثله أحد يف كرمهحصر ، و  خترج من حتت يديه الطالب الذين ال عد هلم وال
بة اخلري للغري ورحابة الصدر ، مل يثنه عن نصرة حمال ختلو عن الضيوف إىل أن مات ، مع سعة النفس و 

قوال شاذا، بل   -ابلتتبع  -الدين قدح فاجر وال كالم يف عرض وال نعيق منافق ، وال يعرف يف فتاواه 
وهم  وهللا املوفق واهلادي ، فهذا رجل كان حيمل هم األمة ، متفقة مع الدليل ،كلها يف األعم األغلب 

فصار هم الدين هو اهلم الذي أيكل معه ويشرب ويقوم به ويقعد ، فأين املخذلون  نصرة اإلسالم ،
ال ميكن أن يكون أحد يف هذا العصر كمن كان يف العصر األول يف اهلمة ونصرة  -الذين يقولون:

املهم الذي نريد إثباته هنا هو أن محل هم اإلسالم هو الذي حيرك حنو املعايل ، وبقاؤه يف الدين. و 
 وأعلمالقلب مع إحيائه بني الفينة واألخرى كفيل إبذن هللا تعاىل ابالستمرار والعطاء ،  وهللا أعلى 

 حممد وعلى آله وصحبه وسلم . وصلى هللا على نبينا
 . ربط األمور العملية ابألمور العقدية سبب المتثاهلا وتعظيمها -: القاعدة السابعة واألربعون

واملراد ابألمور العملية أي أمور الفقه والتشريع ، وهذا من أبدع من ما مسعته من بعض  -أقول :
مشائخي ، وهو أنه نبه على أن األمور العملية التشريعية قد جتد بعض النفوس ثقال يف تطبيقها ، أو 

 كون من األمور الكبرية يف القلوبها ، ولكنها مىت ما ربطت ابلعقيدة ، فإهنا ستتساهال يف تعظيم
واملعظمة يف النفوس ، وهذا تكرر يف القرآن كثريا ، كثريا ، ولكن ألنِن ّمن يقرأ بال تدبر كانت متر هذه 

إلقاء عليها شيخنا ، وهو أمر ال بد من مراعاته حال الفائدة من حيث ال أشعر هبا ، حىت نبهِن 
الكلمات الوعظية والتعليمية وغريها ، فال بد من ربط الناس ابلعقيدة دائما يف كل أحواهلم ، وإن 
الفصام بينهما من مجلة الفصام النكد الذي ال بد من احلذر منه ، فاألمور الفقهية ال تؤخذ جمردة عن 

نه من الفروع الفقهية ، كيف ربطه هللا النظر يف األمور العقدية ، فانظر إىل قوله تعاىل يف جلد الزاين مع أ
َئَة َجْلَدٍة َواَل أَتُْخْذُكم   تعاىل مباشرة مبسألة اإلميان ، قال تعاىل ُهَما مم ن ْ ٍد مِم الزَّانمَيُة َوالزَّاينم فَاْجلمُدوا ُكلَّ َواحم

َّللَّم َواْليَ ْومم  ُنوَن ابم رم هبممَما رَْأَفٌة يفم دمينم اَّللَّم إمن ُكنُتْم تُ ْؤمم فربط هذا الفرع العملي الفقهي ابإلميان به  اآْلخم
وابليوم اآلخر وهو األمر العقدي ، بل هو أخطر أمر من أمور العقيدة ، وذلك ألن من مل يكن اإلميان 
هو حاديه لتطبيق هذه األحكام العملية فإنه رمبا تساهل أو تكاسل أو استخف أبمرها وقلل من شأهنا 
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زمن من األزمنة ، فبني هللا تعاىل أن األمر ليس جمرد تطبيق من عدم تطبيق ، بل  وصالحيتها للتطبيق يف
األمر أبعد من ذلك ، وهو أمر قد علق تطبيقه أبعظم مسألة يف العقيدة ، وهي اإلميان ابهلل تعاىل 

 ، وانظر إىل قوله تعاىل يف أمره برد وابليوم اآلخر ، وهذا هو منهج القرآن يف كثري من األحكام
ُنوَن   املتنازعات إىل هللا ورسوله ، قال تعاىل فَإمن تَ َناَزْعُتْم يفم َشْيٍء فَ ُردُّوُه إمىَل اَّللِم َوالرَُّسولم إمن ُكنُتْم تُ ْؤمم

رم  َّللِم َواْليَ ْومم اآلخم فهذا الرد ليس من األمور االختيارية السهلة ، بل هو من األمور الكبرية اخلطرية اليت  ابم
وهي من مكمالت اإلميان الواجبة اليت ال حتصل النجاة يوم  ، ألهنا دليل صدق اإلميان ، ال بد منها

 فتدين له النفوس وختضع له القلوبالقيامة إال هبا ، وهذا يضفي على هذا الفرع كبري اهليبة والعظمة ، 
لى اإلميان به ، أي ولكن علقها هللا تعاىل ع وانظر إىل مسألة الراب ، مع أهنا مسألة يبحثها الفقهاء ،

َن الرِماَب إمن   فقال تعاىل،  علق هذا الفرع على مسألة عقدية َي مم اَي أَي َُّها الَّذميَن آَمُنواْ ات َُّقواْ اَّلِلَ َوَذُروْا َما بَقم
نمنيَ  ْؤمم فرتك الراب ليس أمرا بسيطا ، بل إن تركه دليل على كمال اإلميان وصدق التوجه إىل هللا   ُكنُتم مُّ

فإنه  هللا تعاىل ، فمن مل يرتك الراب تعاىل ، واالستمرار عليه دليل على نقص اإلميان وخلل يف التوجه إىل
ما حقق اإلميان الكامل الذي ال حتصل النجاة يوم القيامة إال به ، وانظر كيف هنى هللا تعاىل أهل 

واملنعة ، مع أنه أمر يف الظاهر أمر  اإلميان عن احلزن واهلوان بسبب ما يرونه من الكفار من القوة والعزة
َوالَ   عملي ، ولكن هللا تعاىل علقه مباشرة مبسألة اإلميان ، وهي من أكرب مسائل االعتقاد ، قال تعاىل

نمنَي  ْؤمم م بدر وانظر كيف علق هللا تعاىل مسألة قسمة الغنائم يو  هتَمُنوا َواَل حَتَْزنُوا َوأَنُتُم اأَلْعَلْوَن إمن ُكنُتم مُّ
وعلق وجوب إصالح ذات البني ابإلميان ، وعلق إقامة الصالة ابإلميان وعلق األنفاق من ابإلميان به ، 

َيْسأَُلوَنَك َعنم اأْلَنْ َفالم ُقلم اأْلَنْ َفاُل َّللمَّم َوالرَُّسولم فَات َُّقوا اَّللََّ َوَأْصلمُحوا َذاَت  املال مبسألة اإلميان فقال تعاىل
نمنَي )بَ ْينمُكْم َوأَ  ُتْم ُمْؤمم يُعوا اَّللََّ َوَرُسوَلُه إمْن ُكن ْ َلْت قُ ُلوبُ ُهْم َوإمَذا 1طم ُنوَن الَّذميَن إمَذا ذُكمَر اَّللَُّ َوجم َا اْلُمْؤمم ( إممنَّ

ُلوَن ) ْم َآاَيتُُه زَاَدتْ ُهْم إمميَاانا َوَعَلى َرهبِممْم يَ تَ وَكَّ يُموَن الصَّ 2تُلمَيْت َعَلْيهم ُقونَ ( الَّذميَن يُقم َّا َرَزقْ َناُهْم يُ ْنفم مع  اَلَة َوّمم
أن هذه األمور من األمور العملية ، ولكن هللا تعاىل علقها مبسألة عقدية ، وهذا تنبيه للدعاة على أن 
من أصول الدعوة إىل هللا تعاىل أن تربط مسائل العمل مبسائل العقيدة ، وعلق مسألة اجلهاد يف سبيله 

ا َنَكُثوا أمَْيَانَ ُهْم َومَهُّوا إبممْخرَاجم الرَُّسولم َوُهْم َبَدُءوُكْم َأوََّل َمرٍَّة   تعاىل مبسألة اإلميان فقال َأاَل تُ َقاتمُلوَن قَ ْوما
نمنيَ  ُتْم ُمْؤمم وعلق مسألة وجوب حفظ اللسان عن اخلوض يف   َأخَتَْشْونَ ُهْم فَاَّللَُّ َأَحقُّ َأْن خَتَْشْوُه إمْن ُكن ْ

ْعُتُموُه قُ ْلُتْم َما َيُكوُن   بغري حق ابلقذف والبهتان مبسألة اإلميان ، فقال تعاىل أعراض الناس َوَلْواَل إمْذ مسَم
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يٌم ) ََذا ُسْبَحاَنَك َهَذا بُ ْهَتاٌن َعظم نمنيَ 16لََنا َأْن نَ َتَكلََّم هبم ُتْم ُمْؤمم ا إمْن ُكن ْ ْثلمهم أََبدا   ( يَعمُظُكَم اَّللَُّ َأْن تَ ُعوُدوا لممم
َّللَّم َوَرُسولمهم   وعلق مسألة االستئذان يف احلرب مبسألة اإلميان ، فقال تعاىل ُنوَن الَّذميَن َآَمُنوا ابم َا اْلُمْؤمم إممنَّ

ٍع ملَْ َيْذَهُبوا َحىتَّ َيْسَتْأذمنُوُه إمنَّ الَّذميَن َيْسَتْأذمنُوَنَك أُولَئمكَ  َّللَّم  الَّ َوإمَذا َكانُوا َمَعُه َعَلى أَْمٍر َجامم ُنوَن ابم ذميَن يُ ْؤمم
ْر هَلُُم اَّللََّ إمنَّ اَّللََّ  ُهْم َواْستَ ْغفم ن ْ ْئَت مم يمٌ َوَرُسولمهم فَإمَذا اْسَتْأَذنُوَك لمبَ ْعضم َشْأهنممْم فَْأَذْن لمَمْن شم بل إن    َغُفوٌر َرحم

تفوق التسعني  -جدا  وهو كثري -نداء أهل اإلميان يف أوائل اآلايت بوصف اإلميان هو من هذا الباب 
نداء ، فإن هللا تعاىل مل ينادهم هبذا الوصف مث أيمرهم بعده ببعض األعمال إال ألن هذا الوصف له أتثري  

وأن الرد من مقتضيات  مقتضيات كمال هذا الوصف الواجب وأن القبول من،  كبري يف القبول والرد
هذه قضية كبرية ال بد من التنبيه عليها ،  ذاا نقصه النقص الذي ال حتصل معه النجاة يوم القيامة ، فإ

وهي ربط املسائل العملية الظاهرية ابألمور العقدية الباطنية ، ويوضح هذا أن املتقرر عند أهل السنة 
وأن هذه  رمحهم هللا تعاىل يعتقدون أن اإلميان اعتقاد ابجلنان وقول ابللسان وعمل ابجلوارح واألركان ،

كل خلل يف أمور   بد وأن تبىن على التوحيد اخلالص والعقيدة الصحيحة ، وأناألعمال الظاهرية ال 
يف أعمال الظاهر ، ولذلك ففي احلديث " إمنا األعمال ابلنيات " فال ة ال بد وأن تكون له مثرة يدالعق

بد وأن نقرر للناس يف كل عمل ندعوهم له أن هذا العمل من اإلميان ، وأنه يتعلق بكذا وكذا من 
ل االعتقاد ، حىت يتبني للناس عظم األمر وفداحة خطب املخالفة ، وأما تقرير النيب صلى هللا عليه مسائ

وسلم هذا األمر يف السنة فوهللا إنه لكثري طيب ،طيب ، فقد وردت أحاديث كثرية جدا يف أمور عملية 
م الضيف ابإلميان ابهلل ، ولكن النيب صلى هللا عليه وسلم يربطها مباشرة أبمور عقدية ، فقد ربط إكرا

وربط مسألة حفظ العبد  واليوم اآلخر ، وربط مسألة ترك أذى اجلار مبسألة اإلميان به وابليوم اآلخر
رم فال يُؤذم َجارَُه ، َوَمن َكاَن  للسانه هبا أيضا فقال عليه الصالة والسالم " ُن ابهللم واليومم اآلخم َمن كاَن يُؤمم

ُن ابهللم واليومم اآل رم فَ ْليَ ُقْل َخرْيا أَو لمَيْسُكتْ يُؤمم َفُه ، َوَمن كاَن يؤمُن ابهللم واليومم اآلخم رم فْلُيكرمم َضي ْ  " خم
وربط التحذير من الراب مبسألة اإلميان فقال " من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فال أيخذن إال مثال مبثل " 

َمْن كاَن يؤمن   مبسألة اإلميان فقال "وهو لفظ عند مسلم ، وربط وجوب احملافظة على يفء املسلمني
ءم املسلمني ن ابهلل  ، حىت إذا أْعَجَفَها ابهلل واليوم اآلخر فال يركْب َدابَّة من يفَْ َردَّها فيه ، وَمْن كاَن يُؤمم

ءم املسلمني، حىت إذا َأْخَلَقُه ، اود ، بل ربط أخرجه أبو د " َردَُّه فيه واليَ ْومم اآلخر فال يَ ْلَبْس ثَ ْواب من يفَْ
ابإلميان فال  هوجوب سرت العورة يف احلمام ابإلميان ، وربط مسألة احملافظة على عرض امرأته أو موليت
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ام بغري " امات ، فقال عليه الصالة والسالميدخلها احلم من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فال يدخل احلمَّ
لْ  ام إال من عذر ، ومن كان يؤمن ابهلل إزار ، ومن كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فال يُْدخم  َحلميَلَتُه احلمَّ

من كان " ويف رواية النسائي (1).أخرجه الرتمذي"  واليوم اآلخر فال جيلس على مائدة يَُدار عليها اخلمرُ 
ام إال مبئزر ن وربط مسألة حرمة إتيان املرأة احلبلى مبسألة اإلميا " يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فال يدخل احلمَّ

، وكذلك حرمة إتيان املرأة املسبية إال بعد االسترباء ربطها ابإلميان ابهلل وابليوم اآلخر ، فقال عليه 
رم َأن َيسقَي ماءه زرَع َغريه  ن ابهلل واليومم اآلخم يعِن : إمتياَن احلباىل  -الصالة والسالم "ال حيَملُّ الْمرمئ يُؤمم

لُّ الْمرئ يؤمن ابهلل واليو  - رم أن يقع على امرأَة من َسيْب حىتَّ َيْستَ رْبمئَ َها ، وال حيلُّ المرئ ، وال حيَم م اآلخم
رم أن يَبميَع َمْغَنما حىت يُ ْقَسمَ  ن ابهلل واليوم اآلخم وابجلملة فالصور واألدلة كثرية جدا على هذه  (2)"يُؤمم

الدعوة ، واعلم رمحك  القاعدة، وبعد النظر يف سعة األدلة عليها رأيت أن تكون قاعدة من مجلة قواعد
هللا تعاىل أن هذا الربط الطيب بني العقيدة والعمل وتفريع امتثال العلم يف الظاهر على سالمة العقيدة يف 

لبيان أمهية هذا الفرع يف الشريعة اإلسالمية ،  -: منهاالباطن له عدة مثرات طيبة ، وهي كما يلي : 
أمور الظاهر لبيان أن  -: ومنهابه خدش يف أمر عقدي ،  لبيان أمهية تطبيقه ، وأن اإلخالل -: ومنها

لبيان أن هذه األعمال يف الظاهر من مجلة  -: ومنها، ال بد وأن تبىن على أمور االعتقاد يف الباطن 
أن دعاوى اإلميان ال بد وأن يكون هلا ما يثبت لبيان  -: ومنهااألسباب يف زايدة اإلميان ونقصه ، 

لتشريع يف الظاهر ، فإن كنت مؤمنا حقا فدونك كذا وكذا من األعمال فإن صدقها من االنقياد ل
وإن ختلفت عنها فدعواك لإلميان يف  واك أنك مؤمن ابهلل واليوم اآلخرحققتها فأنت صادق يف دع

لبيان ارتباط  -: ومنهاحلث الناس على امتثال أمر هللا تعاىل أو هنيه فيها ،  -: ومنهاالباطن مدخولة، 
لبيان أن هذه األعمال إمنا هي  -: ومنهار ابلباطن االرتباط الوثيق الذي ال ميكن أن ينفك ، الظاه

استشعار التعبد هلل تعاىل ابلعبادتني مجيعا  -: ومنهامثرات لصحة وسالمة وصدق االعتقاد يف الباطن ، 
يف الظاهر مع فهو إن امتثل األعمال  ,هبما عبادة الباطن وعبادة الظاهريف وقت واحد ، وأعِن 

استشعاره أنه اآلن حيقق حمبواب هلل تعاىل وحيقق ما يقتضي له زايدة اإلميان فال جرم أن إقبال القلب على 
                                                 

يف الغسل ، ابب الرخصة يف دخول احلمام ، ورواه أيضاا أمحد يف املسند  198/  1( يف األدب ، ابب ما جاء يف دخول احلمام ، والنسائي 2802رواه الرتمذي رقم ) (1)
 وهو حديث حسن .

( يف النكاح ، ابب ما جاء يف الرجل يشرتي اجلارية وهي حامل  1131ي رقم )( يف النكاح ، ابب يف وطء السبااي ، والرتمذ2159( و )2158رواه أبو داود رقم ) (2)
 وهو حديث حسن .
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هذه العبادة سيكون إقباال كبريا ، وأما إن كنا نعبد هللا تعاىل يف الظاهر مبجرد حركات فقط من غري 
لى قلب العبد وروحه ، فالعبادة النافعة النفع استشعار التعبد له يف الباطن فهذا ليس له كبري نفع ع

الظاهر وهو االمتثال واالنقياد احلقيقي هي ما استجمع العبد فيها النظر يف كال األمرين ، واجب 
لبيان أساس اخللل  وما الذي جيب  -: ومنهاواإلخالص ، وواجب الباطن وهو القبول والتسليم 

إمنا هو انبع عن خلل يف أمور االعتقاد يف الباطن ، وأننا إن  إصالحه أوال ، وأن اخللل يف أمور الظاهر
رأينا من العبد تقصريا يف أداء الواجب أو التقحم يف ارتكاب حمرم فقبل أن نصلح الظواهر ، ال بد وأن 
نصلح هذا اخللل يف الباطن أوال ، مث بصالح هذا اخللل سيصلح أمر الظاهر تبعا  ألن األمور الظاهرية 

لبيان أن العبد إمنا يسريه وحيركه تلك  -:ومنها مور الباطنية صالحا وطالحا ، والتابع اتبع ، اتبعة لأل
املعتقدات يف الباطن ، وأنه إن خال ابطنه عن تلك املعتقدات ، أو امتأل ابطنه مبعتقدات السوء فناهيك 

اة إىل هللا تعاىل على لتنبيه الدع -: ومنهاعن الفساد العريض الذي ستجنيه األمة من هذا العبد ، 
فال ،  وجوب اإلقبال على إصالح العقائد ، وأهنا مقدمة على غريها يف التصحيح والتوجيه واإلصالح

ينبغي االنشغال عنها بغريها كما ذكرانه يف قواعد كثرية ، وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل ، واملهم 
وفق ال بد وأن تبِن كالمك يف األمور الفرعية العملية على الذي أريد إثباته هنا هو أنك أيها الداعية امل

به عليم ، وهللا تعاىل أعلم  األمور العقدية العلمية ، فإنك بذلك حتقق من املصاحل الدعوية ما هللا تعاىل
 .هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم  ىوصل

 . وقوع يف املخالفاتسالمة املقاصد ال تسوغ ال -: القاعدة الثامنة واألربعون
إن املتقرر يف القواعد أن املقاصد ال تربر الوسائل إال بدليل ، أي أن املقصد إن كان حسنا  -أقول :

فليست سالمته مسوغة للداعية أن يتوصل له بكل طريق ولو كان الطريق خمالفا للشرع ، بل ال بد مع 
سليمة أيضا ، وأنت خبري أبن الوسائل سالمة املقاصد أن تكون الوسيلة اليت يتوصل هبا للمقصد 

الدعوية ال بد وأن تكون سليمة ال تتعارض مع شيء من أدلة الشرع ، وليس كون الداعية يريد هداية 
 املقصد ، فاملقاصد إن كانت طيبةالناس مبسوغ له أن يسلك الطرق املعوجة احملرمة حىت يصل إىل هذا 

بة ، وجمرد حسن النية وسالمة الغاية شيء ، وسالمة الوسيلة فال بد وأن يسلك يف حتقيقها الوسائل الطي
شيء آخر ، فال بد من سالمة األمرين مجيعا ، فالوسيلة إن كانت مشروعة وأريد هبا التوصل إىل أمر 
ّمنوع ، فهذا حرام ال جيوز ، واملقصد إن كان حسنا مشروعا ، وكانت الوسيلة اليت توصلنا له حمرمة 
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ز أيضا ، فال بد من املشروعية والسالمة يف املقاصد والوسائل مجيعا ، فسالمة املقاصد ّمنوعة فهو ال جيو 
وأان أضرب لك والنوااي ال تغِن عن سالمة الوسائل ، وسالمة الوسائل ال تغِن عن سالمة املقاصد ، 

عن  بعض األمثلة املعاصرة على هذه القاعدة حىت يتنب لك مدى بعد بعض الدعاة هداهم هللا تعاىل
 -املنهج الصحيح ، فأقول :

إن من الدعاة من يرى أن من املقاصد الدعوية حتسني مسعة اإلسالم أمام العامل ، ومحايته من  -:منها 
األوصاف املذمومة ، كوصفه ابلرجعية والتأخر وأنه غري صاحل مع تطور هذا العصر ، فهذا مقصد وال 

د حتقيق هذا املقصد بفتح ابب احلوار مع الطرف شك طيب ، ولكن بعض الدعاة إىل هللا تعاىل يري
اآلخر يف مسلمات الشريعة واألمور املفصولة ابلدليل ، وبعضهم يفيت جبواز خروج املرأة يف وسائل 

هم يفيت جبواز قيادهتا للسيارة اإلعالم ، وبعضهم جييز للمرأة أن تتوىل اإلمامة يف الصالة للرجال ، وبعض
الط بني الرجال والنساء ، وبعضهم يفيت جبواز الدخول على النصارى يف  وبعضهم يفيت جبواز االخت

كنائسهم ، وبعضهم يفيت ِبرية األداين ،  وبعضهم يفيت بعدم اإلنكار على أهل البدع ِبجة أن هلم 
وأنه ال إكراه يف الدين ، وبعضهم يفيت بوجوب التعايش مع الطرف اآلخر بدون  دينهم ولنا ديننا ،

إىل  ضهم يفيت جبواز كشف وجه املرأة ،اش يف ذكر الفروق العقدية اليت توجب الفرقة ، وبعالتعرض للنق
وكل ذلك ِبجة محاية اإلسالم من وصفه ابلرجعية  غري هذه الفتاوى اليت ظهرت قروهنا يف هذا الزمان ،

مبنية على خالف واإلرهاب والقسوة ، وكل هذه الوسائل املتخذة يف حتقيق هذا املقصود ال جتوز ، ألهنا 
الدليل الصحيح الصريح ، فال يسوغ ألحد من الدعاة أو أحد من املسلمني عموما أن يتنازل عن شيء 
من شرائع دينه وقضااي أمته هرواب من تلك األوصاف املذمومة ، فإن املقصود وإن كان حسنا إال أن 

 جيوز سلوكها ، ألن املتقرر أن سالمة الوسائل اليت يراد هبا التوصل إىل هذا املقصود وسائل ّمنوعة ، فال
 املقاصد ال تسوغ الوقوع يف املخالفات ، وهللا أعلم .

ال جرم أن طاعة ويل األمر من األمور العقدية اليت كثرت أدلتها يف الكتاب والسنة ، وقد  -: ومنها
حرمة  ىمجعوا علوأ أمجع أهل العلم رمحهم هللا تعاىل على وجوب طاعتهم يف غري معصية هللا تعاىل ،

إال إن نرى كفرا بواحا عندان فيه من هللا برهان ، وغلب على الظن النصر بدون سفك  اخلروج عليهم
، فبعض ليت ال تدع جماال للنقاش واحلواردماء ، فطاعة والة األمر من األمور املفصولة ابلنصوص املتواترة ا

د يف قلوب الناس فرمبا أفتوا جبواز تعليق صور الوالة الدعاة وفقهم هللا تعاىل يريدون أن حيققوا هذا املقصو 
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يف األماكن العامة ، أو صناعة بعض التماثيل هلم وتوضع يف امليادين العامة ، أو السكوت عن خمالفات 
ويل األمر فال يناصحونه البتة ال سرا وال علنا ، مع أن مناصحته يف العلن ال تنبغي ، ولكن ال بد منها 

الدين النصيحة ، أو حيسنون له ما يقع فيه من املخالفات ، ِبجة عدم إاثرة الفتنة يف السر ، فإن 
النائمة ، أو خيرجون صورته أمام العامة أبنه املعصوم الذي ال يتصور منه صدور اخلطأ والزلة والغفلة ، أو 

يت ال ينبغي وحنو تلك األمور الميدحونه املدح ابألوصاف اليت ال تنبغي أن تقال يف حق املخلوق ، 
صدورها من املسلم ، وتلك الوسائل كلها ال جتوز ، وال تنبغي ، حىت وإن قصد هبا أصحاهبا حتقيق 
مقاصد شرعية مأمور هبا ، إال أن املتقرر أن سالمة الوسائل ال تسوغ الوقوع يف املخالفات ، وال يفهم 

يل األمر وللوطن قدح ، ال، وإمنا أريد من كالمي هذا أنِن أهون من طاعة ويل األمر ، أو أن يف والئي لو 
أن أبني أن الطاعة قد وجبت ابألدلة ، وأن تعليم الناس وتثقيفهم يف هذا الباب كفيل إن شاء هللا تعاىل 
بتحقيق هذا املقصود ، وال داعي أن نتوصل له ببعض األفعال املنكرة اليت ال جتوز يف شريعتنا ، وهللا من 

 وراء القصد .
نصح الناس وتوجيههم وترغيبهم يف اخلري وحتذيرهم من الشر ال جرم أنه أمر مطلوب ، بل  إن -:ومنها 

فإنه ال جيوز ألحد من الدعاة أن يتوصل له ابلكذب  هو لب الدعوة ، ولكن مع سالمة هذا املقصد ،
ضوعة وال يف القصص واخرتاع الفكاهات الساجمة التافهة اليت ال حقيقة هلا ، وال بتلفيق احلكاايت املو 

وإمنا جيوز التعريض يف  ابدعاء املنامات اليت ال خطام هلا وال زمام ، ذلك ألن الكذب حمرم يف الشرع ،
صور معينة ، وأما أن جيعل منهجا يف الدعوة ، حىت تكون احملاضرة أو الكلمة كلها حتكي قصة لو أن 

وكم من احلكاايت مر ال جيوز ، أحدا من السامعني أراد التثبت منها ملا وجد هلا حقيقة ، فهذا أ
والقصص اليت ابن للناس بعد تتبع مصادرها أهنا كذب وخترص واخرتاع أريد به ترغيب الناس أو حتذيرهم 

نتوصل لتحقيقه ابلكذب والبهتان وختويفهم ، فاملقصد وإن كان سليما يف الدعوة إال أنه ال حيل لنا أن 
 ا دورها الكبري يف إقبال القلوبة ، مع أن الدعوة ابلقصة هلبل ال بد من سلوك الطريق املشروعة الوارد

ولكن ال يعِن هذا أن خنرتع القصص ونلفق احلكاايت اليت ال خطام هلا وال زمام لتحقيق مقصود هداية 
الناس وإقبال القلوب على دعوتنا ، ألن املتقرر أن املقاصد احلسنة السليمة ال تسوغ الوقوع يف 
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إنه قد انتشر يف اآلونة األخرية ما يسمى ابألانشيد اإلسالمية ، واألمر فيها قد جتاوز حده إىل  -: ومنها
وتغنيهم ذب الشباب وتستقطب قلوب الناشئة إدخال بعض اآلالت املوسيقية فيها ، وهذا ِبجة أهنا جت

ننا وإن كنا ال نرى أن هلا أصال مشروعا عن مساع الغناء ، وهذا أمر يف احلقيقة قد جتاوز حد اجلواز ، فإ
ا جبوازها قد شرطوا هلا شروطا وإمنا هي من خملفات الصوفية ، ولكن مع القول أبهنا جائزة فإن الذين أفتو 

تؤدى بصوت فاتن ، وال أن يصحبها شيء من املوسيقى ، وأين هذا ّما هو ال ن هذه الشروط أن م
ال ابهلل ، فهذه األانشيد ال ينبغي جعلها منهجا من مناهج حاصل هذا الزمان ، فال حول وال قوة إ

الدعوة إىل هللا تعاىل ألهنا هبذه الصورة احلادثة ّمنوعة ، إن مل مننعها من أصلها ، والرتغيب يف عمل اخلري 
فإن املتقرر أن سالمة املقاصد  بسماعها وإنتاجها على هذه الصورة ال جيوز ، حىت وإن قصد به اخلري ،

 وهللا أعلم . سوغ الوقوع يف املخالفات ،ال ت
ِبجة أهنا  لقد عجبت لبعض الدعاة يف فتوى قرأهتا عنه جبواز أخذ الفوائد الربوية من البنوك ، -: ومنها

فتؤخذ وتدفع للفقراء واملساكني ، فإن الفقراء  لو تركت يف البنك ملا ازداد البنك هبا إال تعامال ابلراب ،
 - وهو الصدقة على الفقراء واملساكني -وهذا املقصود  هذه النقود من البنك ،واملساكني أحوج إىل 

ولكن حتقيقه هبذه الوسيلة أمر ّمنوع ، ألن أخذ الفوائد الربوية والتعامل  مقصد حسن طيب مأمور به ،
وهو  داا جيوز ، أي أنه يذهب إىل هذا البنك ويتعامل معه قصال  ابلراب والتعامل مع البنوك الربوية أصالا 

 أمر ال جرم أنه حرامعامل أبنه أيخذ هذه الفوائد ، ِبجة أنه سيصرفها على الفقراء واملساكني فهذا 
ولكن من تعامل مع بنك ربوي بدون علمه أنه من البنوك الربوية ، أو كان ال جيد يف بلده إال هذا 

ها ويتحلل منها ، أي أنه يصرفها ال لة اخلاصة أنه أيخذاالبنك الربوي ، فالفوائد قد يقال فيه يف هذه احل
أي بنية أن يتخلص منها ، وما ذلك إال ألن هللا تعاىل طيب ال يقبل  بنية الصدقة وإمنا بنية حتليل ماله ،

ال أن  إال طيبا ، والفوائد الربوية خبيثة وال توصف ابلطيب ، وما كان خبيثا فحقه أن يتخلص منه ،
تعطي الفوائد  اواملهم أن من يتعامل مع البنوك الربوية وهو عامل أبهن جيعل قربة يتقرب هبا هلل تعاىل ،

وأما  ة أنه سيعطيها الفقراء واملساكني فحرام عليه أخذ هذه الفوائد الربوية وأيخذ تلك الفوائد الربوية ِبج
إال أنه ال يسوغ أخذ  املساكني فهو وإن كان مقصدا حسناكونه يقصد أبخذها أن يعطيها الفقراء و 

فلتكن هذه القاعدة منك  هذه الفوائد ، ألن املتقرر أن املقاصد احلسنة ال يسوغ الوقوع يف املخالفات ،
 على ذكر، وهللا أعلم .
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ال جيوز للعبد أن يسهر الليل سهرا يفوت عليه صالة الفجر ، ولو كان يف التعليم والتأليف  -: ومنها
هنا من أكرب التعبدات ، ولكن ال جيوز التوصل هلا والصالة وقراءة القرآن ، فهذه املقاصد ال جرم أ

ابلسهر املفضي إىل تفويت الصالة ، وال حجة ألحد أن حيتج بكونه يف مقاصد مشروعة ، ألن املتقرر 
 أن سالمة املقاصد ال تسوغ الوقوع يف املخالفات ، وهللا أعلم .

مجيع أهل البدع ، مبعىن أن عامة أهل  يستطيع الداعية إىل هللا تعاىل أن جييب هبذه القاعدة -: ومنها
البدع العملية يف األعم األغلب إمنا يقعون فيها حملبة اخلري ، كاألذكار اجلماعية واألوراد الصوفية 
واالحتفاالت ابملوالد وغريها من البدع ، فإمنا احلامل هلم على ذلك النية يف التعبد ، ولكنهم أرادوا 

 ملستنكرة ، فيقول هلم الداعية :بتلك الطرق احملدثة والوسائل البدعية االتوصل إىل حتقيق هذا املقصود 
د ال تسوغ إننا وإن سلمنا أن مقاصدكم هبذه األفعال حسنة ، إال أن املتقرر أن سالمة النيات واملقاص

فليس أحد يعمل يف دينه ما يشتهي ، بل ال بد وأن يكون طريق التعبد موقوفا  الوقوع يف املخالفات ،
 ى دليل الكتاب والسنة على فهم سلف األمة ، وهللا أعلم .عل

إن بعض اجلماعات اليت تنتسب للدين تريد أن ترغب املدعوين من أتباعها اجلدد يف اخلري  -: ومنها
وترغبهم يف البقاء معها ، فرمبا تسمح هلم ابلوقوع يف بعض املخالفات كشرب الدخان أو التخلف عن 

لبارات ، أو حضور املوالد البدعية وغريها ، ِبجة أهنم ال يريدون تنفريهم من الصلوات أو الدخول يف ا
ولكن املتشبهون ابلعلماء  االستقامة وحمبة الصاحلني ، وهذا تناقض عجيب وسفسطة ال يتفوه هبا عامل ،

نوع والدعاة كثري يف هذا الزمان ، وهذا أمر ال حيل هلم أن يفعلوه ، فال حيل ألحد أن يرخص يف املم
شرعا ِبجة الرتغيب يف اخلري ، فإن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يرخص يف شيء من ذلك ، وملا جاءه 

ِبجة ترغيبه يف الدين ، بل أقنعه  الشاب يريد أن يرخص له يف الزان ما رضي عليه الصالة والسالم
األمر حرام ، فالتنازل  ابألسلوب اجلميل العقلي حىت خرج الشاب وهو مقتنع االقتناع الكامل أبن هذا

ألن الوسيلة ال بد وأن تكون من األمور عن األمر املشروع من أجل ترغيب أحد يف الدين ال حيل ، 
 اجلائزة اليت حتل يف الدين ، وسالمة املقصد ال تسوغ الوقوع يف املخالفات ، وهللا أعلم .

مقاصد الدعوة ، فإن كانت وسيلة ا حتقيق يلة اليت يريد من خالهلواملهم أن الداعية عليه أن ينظر يف الوس
ال تتناَّف مع شيء من األدلة فال حرج عليه يف اختاذها ، وأما إن كانت يلزم منها تفويت املأمور أو 

ين بكون مقصوده الصالح واإلصالح الوقوع يف األمر احملظور فال جتوز ، وال حجة ألحد على الد
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هذه القاعدة  أمجلخالفات ، فما اصد ال تسوغ الوقوع يف املوترغيب الناس يف اخلري ، ألن سالمة املق
ليها ، وهللا تعاىل أعلى وأعلم وقياس الوسائل الدعوية ع هبا فال بد من مراعاهتا واالهتمام ، عظمهاوما أ

  ا حممد وعلى آله وصحبه وسلم .وصلى هللا على نبين
يصرب على أذاهم خري من الذي ال خيالط املؤمن الذي خيالط الناس و  -: القاعدة التاسعة واألربعون

 . الناس وال يصرب على أذاهم
ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللَّم صلى هللا عليه وسلم " -أقول : ُ َعن ْ َي َاَّللَّ ُن اَلَّذمي خُيَالمُط  َعنم امْبنم ُعَمَر َرضم اَْلُمْؤمم

ْن اَلَّذم  ٌر مم ُ َعَلى أََذاُهْم َخي ْ ُ َعَلى أََذاُهْم " َأْخَرَجُه امْبُن َماَجْه اَلنَّاَس, َوَيْصربم ي اَل خُيَالمُط اَلنَّاَس َواَل َيْصربم
إبممْسَناٍد َحَسٍن . فإن خمالطة الناس ال بد وأن يكون فيها بعض الشقاء والعناء ، وال بد وأن يكون فيها 

 على الناس ولكن على املؤمن عموما والداعية على وجه اخلصوص أن يصرب بعض النكد والضيق ،
وعلى ما يصدر منهم عليه من أذى ، وأن حيتسب األجر يف ذلك ، وأن ينظر دائما إىل الناس بعني 
الرأفة والرمحة ، فإن الناس حمتاجون إىل الداعية والعامل أشد من حاجتهم للطعام والشراب ، واألذى منهم 

لصرب والتغاضي واحللم واحتساب األجر ، ال بد وأن يكون على العامل والداعية ، وال خمرج من هذا إال اب
وال حق للداعية أن يرتك الناس ويهجرهم انتصارا لنفسه ، وال أن يتربم من حاهلم وال خيلص يف النصح 
هلم ، فإن تلك األفعال جمانبة للحكمة واهلدى ، وال يتصور الداعية يف يوم من األايم أن األمور ستصفى 

وإن أحب  فيها من التعقيد والكبد ما فيها يوطن نفسه على أن األمورله الصفاء الكامل ، بل عليه أن 
اخللق إىل هللا تعاىل هم الرسل واألنبياء ، ومع ذلك فقد عانوا من أّمهم األمرين ، والقوا يف سبيل الدعوة 

ل إىل هللا تعاىل ما ال يوصف ، من األذى القويل والفعلي والطرد واإلهانة والقتل ، ومع ذلك فال يزا
األنبياء على دعوهتم والصرب عليهم ، أال ترى أن هللا تعاىل عاتب نبيه يونس عليه وعلى نبينا الصالة 

َر   مغتاظا من قومه ، فقال تعاىلوالسالم ملا ذهب مغاضبا  باا َفَظنَّ َأن لَّن ن َّْقدم َوَذا النُّونم إمذ ذََّهَب ُمَغاضم
نَي َعَلْيهم فَ َناَدى يفم الظُُّلَماتم َأن الَّ  َن الظَّالممم فاألمر ليس ابختيار   إمَلَه إمالَّ أَنَت ُسْبَحاَنَك إميِنم ُكنُت مم

الداعية أن يرتك القوم وحاهلم ، بل الصرب على الناس وحتمل األذى الصادر منهم من األمور الواجبة اليت 
ان جيريه هللا تعاىل على الدعاة ال مناص عن محلها والقيام هبا ، والعاقبة للمتقني ، وإمنا هو ابتالء وامتح

والعلماء ليميز الصادق الصابر احملتسب من النزق املتعجل الطائش ، واعلم أيها الداعية املوفق أن 
والنيب صلى هللا عليه العواقب من الصرب واحللم والتغاضي ستكون أحلى وأحلى وأحلى من الشهد، 
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لم واألانة ومل خيالطهم ابلفظاظة والغلظة والقسوة وسلم خالط الناس يف دعوته ابالحتساب والصرب واحل
ْن َحْولمَك  والغضب وصدق هللا  ومقابلة السيئة ابحلسنة من  َوَلْو ُكنَت َفظًّا َغلميَظ اْلَقْلبم الَنَفضُّوْا مم

ْن َعْزمم  أبدع األخالق وأحبها إىل هللا تعاىل قال تعاىل  وقال تعاىل  اأْلُُمورم  َوَلَمن َصبَ َر َوَغَفَر إمنَّ َذلمَك َلمم
  َنمني بُّ اْلُمْحسم ُهْم َواْصَفْح إمنَّ اَّلِلَ حيُم ْلُعْرفم َوأَْعرمْض َعنم   وقال تعاىل  فَاْعُف َعن ْ ُخذم اْلَعْفَو َوْأُمْر ابم

لمنيَ  إهنا معامل نورانية للسالكني وبراهني رابنية لشحذ مهم السائرين ترشدهم إىل اخللق الذي   اجْلَاهم
يستوعبون به الناس لينقلوهم من ضيق النفوس إىل سعة القلوب والصدور , وإن من أحوج الناس لتلمس 
تلك الدالالت واملعاين الذين يتصدرون لدعوة الناس ، وحياته صلى هللا عليه وسلم وسريته العطرة دليل 

: كنت أمشي مع عنه قالالصدق على مسو نفسه عليه الصالة والسالم فعن أنس بن مالك رضي هللا 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعليه برد جنراين غليظ احلاشية ، فأدركه أعرايب فجبذه بردائه جبذة 
شديدة ، حىت نظرت إىل صفحة عاتق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد أثرت هبا حاشية الربد من 

التفت إليه رسول هللا صلى هللا شدة جبذته . مث قال : اي حممد ، مر يل من مال هللا الذي عندك ، ف
موقف رهيب ، وحلم عجيب ، وهباء وروعة ، ومسو وتواضع ، مصدره .  عليه وسلم ، مث أمر له بعطاء

إميان وحلم يزين جبني الرمحة املهداة واملنة املسداة هلذه البشرية احلائرة اليت كانت قبل حممد صلى هللا 
ابهلل عليكم اي أحبابنا لو كانت هذه املعاين . ا معىن اخللقعليه وسلم ال تعرف ما معىن الرمحة وال م

مستحضرة يف واقعنا وواقع تعاملنا مع عباد هللا عز وجل كيف سيكون حال دعوتنا ؟ كيف لو استحضر 
املعلم هذا املعىن مع طالبه ورواد درسه؟ وكيف لو استحضرت املعلمة ذلك مع طالباهتا ؟ وكيف لو أتمل 

والعامل يف هذا املوقف من النيب صلى هللا عليه وسلم ومتثله أصحاب الرساالت  خوالشيالداعية واملريب 
والدعوات يف حياهتم ، كيف سيكون حال الناس ؟ إن الشعور النبوي الكرمي والشفقة على اخللق قد 
فاضت حىت انطبعت يف قلوب اتباعه وأصحابه حبا وتضحية يفوق وصف الواصفني وقبوال ماله نظري 

اي معشر الدعاة ,  ال يكون األمر كذلك وهو الرمحة اليت أنقذ هللا هبا البشرية من غول التيه واحلرية وكيف
اي معشر املربني اي معشر العلماء والفضالء والنبالء احللم احللم فإنكم لن تسعوا الناس أبموالكم 

يف مسجده  لمع من ابوانظر كيف تعامل النيب الكرمي صلى هللا عليه وسلم , فلتسعوهم أبخالقكم 
الذي بناه هو وأصحابه وتعبوا يف بنائه ، مث أييت هذا األعرايب ويبول فيه ، وهللا ما زجره وال هنره ، ولكن 

ه أحسن التعليم أبن هذه املساجد ال يصلح فيها شيء من ممنع الناس من ضربه والتعدي عليه ، وعل
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وانظر إليه صلى هللا عليه الصالة وقراءة القرآن ، هذا األذى وال القذر وإمنا هي لذكر هللا عز وجل و 
وسلم وهو يقف موقف العز يف فتح مكة ، ويقف من آذوه وطردوه وأتعبوه وعذبوا أصحابه وساموهم 
سوء العذاب موقف الذل واملهانة ، ينتظرون حكمه فيهم ، ومع ذلك جاشت فيه نفس الشفقة 

أجره على هللا تعاىل ، وقدم مبدأ العفو عند املقدرة ،  والعطف واحلنان ، ونسي ما كان منهم ، واحتسب
وقال " اذهبوا فأنتم الطلقاء " فالداعية ال ينتصر لنفسه عند مقدرته على من آذاه ، وإمنا هو العفو 

ُر اَّلِلُ َلُكْم َوُهَو أَرْ   والصفح ، وكما قال تعاىل عن يوسف ألخوته َحُم اَل تَ ثْ َريَب َعَلْيُكُم اْليَ ْوَم يَ ْغفم
نيَ  م إنه ليس العفو فقط ، بل الدعاء ملن أخطأ وجتاوز يف العدوان ، اتهلل إهنا لنفوس عجيبة   الرَّامحم

فليست العزلة عن الناس ختلصا من أذاهم هي احلل ، بل احلل هو املخالطة هلم مع كمال الصرب عليهم 
هوات يلعبون يف دين الناس واحتساب األجر يف ذلك ، وال ينبغي ترك الساحة ألهل األهواء والش

والدعاة مبعزل عن واقع احلياة ، بل ال بد من املزامحة ونشر النور ودعوة الناس إىل احلق مهما بلغت 
احلال من السوء وغلظ احلال ، فالعاقبة للمتقني ، فأنت أيها الداعية املبارك كالطبيب املعاجل الذي 

ن مل يكن لديه الصرب الكايف، سئم وترك مريضه عرضة يتعامل مع طبائع وشخصيات متفاوتة متباينة، فإ
للهالك، وعالجك للواقع أيها الداعية ليس يوما وينتهي، بل فرتة من الزمن غري قصرية، جتتث فيها 
خبائث الصفات، وتريب فضائل األخالق ، وال نبقى يف دائرة اهتام اجملتمع ابلفساد واالحنالل وحنن يف 

ونشر احلق فيه ، ومل أيت زمن العزلة بعد ، بل اجملتمع ال يزال يقبل معزل عن السعي يف إصالحه 
واخلري يف األمة كثري وهلل احلمد ، والشر وإن كان له دولة ، ولكنه كالزبد سيذهب الصالح واإلصالح ، 

 ى إال ما أريد به وجه هللا تعاىلجفاء وأما ما ينفع الناس فإنه ميكث يف األرض ، واألايم دول ، وال يبق
فاالحتساب يف معايشة الناس، ومعرفة واقعهم أمر مهم جدا للداعية ، إذ إن من عوامل جناح الداعية 
الذي ينشد إصالح الناس، أن يكون عاملاا أبحواهلم، مدركاا ملشكالهتم. ومن األمور املتقررة عند أهل 

إىل اهلدى، ومن البدعة إىل املعرفة أنه ال يستطيع العمل على تغيري واقع الناس وانتشاهلم من الضالل 
السنَّة، بصورة صحيحة مؤثرة، إال من عاشرهم، وداخلهم، وعرف أحواهلم؛ ولذا على الداعية وطالب 

املسلم الذي خيالط الناس " ، اليت جاءت يف قول النيب صلى هللا عليه وسلم  العلم أن يستشعر اخلريية
ومذهب مجاهري السلف  " اس وال يصرب على أذاهمويصرب على أذاهم خري من املسلم الذي ال خيالط الن

تفضيل االختالط ابلناس، يف األحوال الطبيعية اليت ال يلحق املسلم فيها ضرر يف دينه، على اعتزاهلم 



 

 

241 

ودينكم  وزايلوهم وصافحوهم : خالطوا الناسوالبعاد عنهم، وهلذا قال عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه
وا مع العامة: رضي هللا عنهوقال عمر  .ال َتْكلمُمونه دُّ  .خالطوا الناس مبا حيبون، وزايلوهم أبعمالكم، وجم

وقال علي بن أيب طالب رضي هللا عنه: خالطوا الناس أبلسنتكم وأجسادكم، وزايلوهم بقلوبكم 
ويف هذه اآلاثر املذكورات عن عمر  .وأعمالكم؛ فإن المرئ ما اكتسب، وهو يوم القيامة مع من أحب

 ضية، وهو خمالطة الناس وخمالفتهمابن مسعود رضي هللا عنهم بيان للمنهج الشرعي يف هذه القوعلي و 
يراد  توضحه هذه اآلاثر واآلاثر األخرىمع مزايلتهم وخمالفتهم، وليس بني األمرين تعارض؛ إذ األمر كما 

يصاب بضرر بسبب  به خمالطتهم ابألجسام، ومزايلتهم ابألعمال، مع احملافظة التامة على الدين، أن
هذه املخالطة. وحيسن التنبيه هنا إىل أن أهل العلم ال يقصدون بذلك أن خيتلط العامل والداعية ابلناس 
اختالطاا طاغياا على شؤونه وأموره األخرى، بل هم جمتمعون على أن القدر الذي يطالب به من اخللطة، 

واملهم أنه ال بد من ,  لك ِبسب املصلحةال بد أن يكون معتدالا يف اجلملة، مث هو يتفاوت بعد ذ
خمالطة الناس والصرب عليهم ، فليس املطلوب أن يلقي الداعية كلماته مث ميضي ال يشارك الناس أحزاهنم 
وأفراحهم، إمنا املطلوب أن خيالطهم وينفذ إىل قلوهبم ِبسن الكالم والبشاشة والنجدة لكل ملهوف، 

واجملتمع ليس على صفة واحدة ، ففيهم العامل واجلاهل ,  يري أحواهلمفذلك يقبل بقلوهبم إليه، فيمكن تغ
وصاحب الشهوة ، ملصلح واملفسد واملعاند واملنقادوالغِن والفقري واخلفيف والثقيل والغيب والذكي وا
، إىل غري ذلك من أصناف اجملتمع ، فعلى الداعية  واهلوى وصاحب الشبهة والبدعة ، واجملادل ابلباطل

ف هذه احلقيقة ، وأن يبدأ يف العالج بقوة ونظر اثقب وحكمة ابلغة وأتن ورفق وحلم وصرب ، أن يعر 
وعدم استعجال للنتائج ، وليست السالمة من الناس هي عني العافية ، بل خمالطتهم والصرب عليهم 

ن كان فيها أن املخالطة إ :واحتساب األجر فيهم هو العافية ، وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا 
وذكر أن  ون على اإلمث والعدوان منهي عنهاتعاون على الرب والتقوى فهي مأمور هبا، وإن كان فيها تعا

العبد ال بد له من انفراد بنفسه : يف دعائه، وذكره، وصالة النافلة، وحماسبة نفسه، وإصالح قلبه، وّما 
مل ابألصلح ية أن يراعي هذه الضوابط، ويعفينبغي للداع األمور اليت ال يشركه فيها غريه خيتص به من

مر مبخالطة الناس وأن خمالطتهم مع الصرب على أذاهم وكيف جنمع بني حديث اآل املشروع ، فإن قلت :
ِم صلى هللا عل:  خري من عدمها مع حديث ِ إمىَل النَّيبم َأِي النَّاسم  يه وسلم فَقاَل اَي َرسوَل هللام َجاَء َأْعرَايبم

ْن َشرِمهم َخرْي ؟ قَا َعابم يَ ْعبد رَبَّه َوَيدَع النَّاَس مم ْعٍب مَن الشِم هم َوَمالمهم، َوَرجل يفم شم ؟  "َل " َرجل َجاَهَد بمنَ ْفسم
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هذا عند أهل العلم حممول على وقت الفنت ووقت احلروب، أما مع األمن فاملؤمن مع املؤمنني  فأقول :
)وأجاب اجلمهور  ، قال اإلمام النووي رمحه هللا ن الفنت، مع التعاون على الرب والتقوى واحلذر م أفضل

عن هذا احلديث أبنه حممول على االعتزال يف زمن الفنت، واحلروب، أو هو فيمن ال يسلم الناس منه، 
وال يصرب عليهم، أو حنو ذلك من اخلصوص، وكانت األنبياء صلوات هللا وسالمه عليهم، ومجاهري 

لون منافع االختالط : كشهود اجلمعة، واجلماعة، الصحابة والتابعني، والعلما ء، والزهاد خمتلطني فيحصِم
( فينبغي للداعية أن يراعي هذه الضوابط، ويعمل دة املرضى، وحلق الذكر، وغري ذلكواجلنائز، وعيا

ابألصلح املشروع، ويتذكر ما جاء يف احلديث " املؤمن الذي خيالط الناس ويصرب على أذاهم أعظم أجرا 
ألجل الفنت املضلة  الط الناس وال يصرب على أذاهم " فإذا كان ال بد من العزلةاملؤمن الذي ال خيمن 

أييت على الناس زمان خري مال الرجل املسلم الغنم يتبع هبا  "اعتزل الناس ؛ لقوله صلى هللا عليه وسلم 
فمخالطة الناس  ذلكا كان األمر ليس كوإذ "شعف اجلبال، ومواقع القطر, يفِر بدينه من الفنت 

قال الشيخ عبدالكرمي يف أصول الدعوة وهللا املستعان . ،ودعوهتم إىل اخلري خري وأفضل وأعظم من العزلة 
الدعوة إىل هللا من وجائب اإلسالم ومن وسائلها خمالطة الناس فتكون املخالطة واجبة ألن ما ال يؤدي  )

فاإلسالم ليس معىن خاصاا  الم تقتضي املخالطةأن طبيعة اإلسالواجب إال به فهو واجب، والواقع 
ابلفرد بل هو أيضاا عمل املسلم خارج نفسه، ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم منذ أن أكرمه هللا ابلنبوة 
وأمره ابلتبليغ عاش مع الناس وخالطهم وغشي جمالسهم يدعوهم إىل هللا وحيذرهم ّما هم فيه وكذلك فعل 

لناس وبثوا فيهم ما تعلموه من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من اهلدى والعلم أصحابه الكرام خالطوا ا
وما روي عن بعض التابعني من استحباب العزلة وكراهية املخالطة فهو أمر يتعلق أبحوال طارئة  , والدين

عوة وظروف استثنائية فليس ما ذكروه هو القاعدة اليت يستهدي هبا املسلمون من بعدهم ألن وجوب الد
بل إن هذا  , إىل هللا أمر اثبت يف الشرع، واملخالطة هي املقدمة إىل الدعوة. فال ميكن التخلي عنها

الوجوب أصبح أشد يف زماننا من أي زمان مضى، ملا غشي البشر من غاشية رهيبة قاسية من املادية 
جعل لزاماا على كل  ّما ابهلل عز وجلالصماء السوداء اليت حجبت عنهم أنوار احلق وقطعت صالهتم 

مسلم أن يسهم يف الدعوة إىل هللا بقدر طاقته وأبي نوع من أنواع القدرة يستطيعه وهذا يستلزم خمالطة 
واملخالطة الواجبة هي ما كانت ضرورية إلعمال الدعوة إىل هللا تعاىل أو أداء ,  الناس ليدعوهم إىل هللا

، زالت عنها صفة الوجوب وصارت مباحة أو  د، فإذا خلت من هذا املقصو  فروض اإلسالم األخرى
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، فاملباحة كاملخالطة لغرض حتصيل مباح دنيوي واملكروهة إذا فوتت على الداعي  مكروهة أو حراماا 
فائدة أخروية إذا محِلته إمثا. وعلى هذا فان املأمول من الداعي أن تكون خمالطته كلها بدافع من الدعوة 

تعارف معه أو صادقه أو رافقه أو آخاه أو غشي جملساا أو تكلم يف مجع إىل هللا، فإذا زار شخصاا أو 
ينا حممد ( وهللا أعلم وصلى هللا على نب فانه يصدر عن رغبة يف الدعوة إىل هللا أو ابإلعداد والتهيئة هلا

 وعلى آله وصحبه وسلم .
 وحرصه وكمال عقله ى حكمة الداعيةاغتنام الفرص املالئمة للدعوة دليل عل -:القاعدة اخلمسون 

. 
من مجلة اهلموم اليت حيملها بني جنبيه ، وهذا اهلم  إن الداعية املوفق هو من جعل الدعوة مهاا  -أقول :

ومع كثرة التفكري فيه فال بد وأن يهتبل   ال بد لزاما أن يكثر تفكريه فيه ،إن صدق الداعية يف محله فإنه 
فال بد من وإن الفرص الدعوية كثرية ، وهلل احلمد ، كل فرصة متكنه من حتقيقه يف واقع الناس ، 

ويضعف  تقبل فيها قلوب الناس على اخلري اغتنامها وعدم تفويتها ، ونعِن هبذه الفرص أي األحوال اليت
فيها داعي الشر ، ويتأهب الناس فيها لسماع احلق ، وقد كان النيب صلى هللا عليه وسلم حريصا على 

فإن هلا من اآلاثر احلميدة على الفرد واجملتمع ما قد ال يكون يف حسبان  اغتنام مثل هذه الفرص ،
الداعية ، بل إن املصلح اإلجيايب يتجاوز جمرد اغتنام الفرص اليت تتاح له ليبحث عنها ويفتش، وهاهو 
صلى هللا عليه وسلم يف سريته يغتنم فرص اجتماع قومه ليدعوهم، ويبحث عن فرص أخرى ليدعو 

كان يوايف املوسم كل عام يتبع احلاج يف منازهلم ويف املواسم بعكاظ وجمنَّة وذي اجملاز   غريهم، فقد
 ال جيد املصلح فرصة ساحنة أمامه وحني , يدعوهم إىل أن مينعوه حىت يبلغ رساالت ربه وهلم اجلنة

املصلحني  ، ولن تعجز عقول ؛ فاحلاجة أم االخرتاع ؛ فإنه يسعى ألن يوجد الفرصة ويفتش مينة ويسرة
، فها هم صناع السالح واملتاجرون به حني تكسد سوقه يفتعلون املعارك  عن أن هتيئ الفرص وتوجدها

واحلروب ويؤججون انرها لريوجوا بضاعتهم، وهاهم أصحاب رؤوس األموال يُغرقون الناس ابلدعاية 
يلقي له  صة اجتماع الطريوقدمياا كان الصياد حني ال تتاح له فر .ملنتجاهتم حىت يوجدوا فرص تسويقها

ا حىت جيتمع فيصيد واملصلحون اإلجيابيون ال يقف جهدهم عند ذلك فحسب، بل هم يبحثون  , طُعما
 اء، إهنم حني حتل احملن والنكباتيف املواقف السيئة، ومن بني الصور املظلمة يبحثون عن النور والضي

د الثغرات ليستثمروا الواقع اجلدي ويبحثون عنوحني يتشاءم الناس ّما أمامهم يتلمسون الصور املشرقة، 
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ا لنصحه وإصالحه ومهما  .حني يقع االبن يف معصية أو مصيبة؛ يستثمرها والده العاقل لتكون منطلقا
كانت األحوال سيئة ومظلمة؛ فاألوضاع اجلديدة حتمل يف طياهتا العديد من الفرص اليت ميكن أن 

مع صاحبه يف ى ذلك ما ذكر هللا يف قصة يوسف عليه السالم يستثمرها العقالء، ومن أروع األمثلة عل
ُر مَخْراا َوقَاَل اآْلَخُر إميِنم أَرَاينم   السجن إذ يقول ْجَن فَ تَ َيانم قَاَل َأَحُدمُهَا إميِنم أَرَاينم أَْعصم َوَدَخَل َمَعُه السِم

نَ  ْنُه نَ بِمئ ْ ُر مم زاا أَتُْكُل الطَّي ْ ي ُخب ْ ُل فَ ْوَق رَْأسم نمنيَ َأمحْم َن اْلُمْحسم فهذان السجينان رأى كل   ا بمَتْأوميلمهم إمانَّ نَ َراَك مم
واحد منهما رؤاي، وهي رؤاي غريبة تستدعي االهتمام لذلك ِبثاا عن معرب هلا، ومل خيتارا غري يوسف 

 الصديق، وكان الذي محلهما على اختياره دون غريه هو ما رأايه عليه من حسن السلوك، واإلحسان يف
نمنيَ   اثر الصالح يدل على ذلك كله قولهالقول والعمل، وما على وجهه من آ َن اْلُمْحسم   إمانَّ نَ َراَك مم

عليه السالم حاجاهتما املاسة لتعبري هذه الرؤاي العجيبة، ورأى كذلك من حسن  وحينما رأى يوسف
السالم أن يبدأ قبل دعوهتما إىل  ظنهما فيه؛ اغتنم هذه الفرصة لدعوهتم إىل هللا، وكان من حكمته عليه

نعمة هللا على أهل هللا، وقبل تفسري الرؤاي هلما بزايدة تعريفها بنفسه، وتشويقهما إىل حديثه، وبيان 
َّا َعلََّمِنم َريبِم قَاَل اَل أَيْتميُكَما طََعاٌم تُ ْرَزقَانمهم إمالَّ نَ بَّْأُتُكَما بمَتْأوميلمهم قَ ْبَل َأْن أَيْتمَيُكَما َذلمكُ  التوحيد، فقال  َما ّمم

لََّة  أن توحيد هللا سبب لكل خري، فقالمث بني هلما أن الشرك ابهلل سبب لكل شر، و  ... إميِنم تَ رَْكُت مم
َرةم ُهْم َكافمُرونَ  آْلخم َّللَّم َوُهْم ابم ُنوَن ابم يَم  (37) قَ ْوٍم ال يُ ْؤمم لََّة آاَبئي إمبْ َراهم َوإمْسَحاَق وأتبعت ملة َوات َّبَ ْعُت مم

َنا َوَعَلى النَّاسم َوَلكمنَّ  ْن َفْضلم اَّللَّم َعَلي ْ ْن َشْيٍء َذلمَك مم َّللَّم مم  َأْكثَ َر النَّاسم ال َويَ ْعُقوَب َما َكاَن لََنا َأْن ُنْشرمَك ابم
يبَم السِم   يمة جرد الدعوة إىل التوحيد فقالمث بعد كل هذه التمهيدات العظ  َيْشُكُرونَ  ْجنم اَي َصاحم

تُ  ْن ُدونمهم إمالَّ َأمْسَاءا مَسَّي ْ اُر َما تَ ْعُبُدوَن مم ُد اْلَقهَّ ٌر أَمم اَّللَُّ اْلَواحم ُموَها أَنْ ُتْم َوآاَبؤُُكْم َما أَنْ َزَل أَأَْراَبٌب ُمتَ َفرِمُقوَن َخي ْ
ْن ُسْلطَاٍن إمنم احْلُْكُم إمالَّ َّللمَّم أََمَر َأالَّ تَ ْعُبُدوا  َا مم ُه َذلمَك الدِميُن اْلَقيِمُم َوَلكمنَّ َأْكثَ َر النَّاسم ال اَّللَُّ هبم إمالَّ إمايَّ

وبعد إقامة هذه احلجة على هذه الدعوة العظيمة، فِسر لكل واحد من صاحيب سجنه رؤايه   يَ ْعَلُمونَ 
ا أَ   فقال , يف عبارة موجزة صرحية واضحة ال لبس فيها وال غموض ْجنم أَمَّ يبَم السِم َحدُُكَما اَي َصاحم

َي اأْلَْمُر الَّذمي فميهم َتسْ  هم ُقضم ْن رَْأسم ُر مم ا اآْلَخُر فَ ُيْصَلُب فَ َتْأُكُل الطَّي ْ ي رَبَُّه مَخْراا َوأَمَّ وقد ثبت   تَ ْفتمَيانم فَ َيْسقم
عنه صلى هللا عليه وسلم أنه اغتنم فرصة الدفن يف كثري من األحيان للدعوة إىل هللا تعاىل والتزهيد يف 

ذه احلياة الدنيا ، كما يف حديث الرباء بن عازب وغريه ، وهذا من االغتنام الطيب ، فإن القلوب مع ه
فإن فعل هذا أحياان فال حرج ولكن ال يكون رؤية املوت ومعاينة القرب مقبلة على اخلري وقبول احلق ، 
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 السيب تبحث عن طفل هلا ، فلما أمرا راتبا ، ومن اغتنام الفرص أنه صلى هللا عليه وسلم ملا رأى املرأة يف
أتظنون أن هذه طارحة ولدها يف " وجدته أخذته يف حضنها وألقمته ثديها ، قال عليه الصالة والسالم

ال اي رسول هللا ، فقال " هلل أرحم بعباده من هذه بولدها " أو   ي تقدر أن ال تطرحه ؟" قالوا :النار وه
ان هذا النوع من العلم ، وكذلك ملا تضاحك بعض الصحابة من كما قال ، املهم أنه اغتنم الفرصة ببي

دقة ساق ابن مسعود اغتنم النيب صلى هللا عليه وسلم هذه الفرصة لنقلهم إىل أن األمر ليس بظاهره وإمنا 
ِبقيقته ونفعه لألمة ، فقال " والذي نفسي إهنا ألثقل يف امليزان من جبل أحد" وملا أهدي لرسول هللا 

 َعَلْيهم َوَسِلم حرير فجعل الصحابة يعجبون من لينه ،  اغتنم الفرصة وقال رسول هللا َصلَّى هللاُ َصلَّى هللاُ 
فالداعية املوفق هو من يرتقب الفرص  (1)"ملناديل سعد بن معاذ يف اجلنة أحسن من هذا  "َعَلْيهم َوَسِلم 

هو رد فعل هلا ، ال يرتك فرصة ملا يسميه ويسعى إليها وال ينتظر جميئها إليه ، يباغت املواقف وال يكون 
وملا لقط ابن عباس للنيب صلى  الناس الصدف أو الفجأة ، بل تراه بدهيا مستعدا لكل موقف مبا يناسبه

هللا عليه وسلم حصا اجلمار ، والناس ينظرون هلذا احلصا وجدها النيب صلى هللا عليه وسلم فرصة لألمر 
فقال " مبثل هذه فارموا وإايكم والغلو فإمنا أهلك من كان قبلكم الغلو "  ابالعتدال والتحذير من الغلو ،

ويف حديث ابن عباس يف قصة صاحيب القربين استغالل للفرصة يف التحذير من بعض األعمال املوجبة 
ويف قصة الشباب الذين أتوا بيوت  الطهارة ، والتهاون أبمر النميمةلعذاب القرب ، من التهاون يف أمر 

واحلديث  -يب صلى هللا عليه وسلم وسألوا أزواجه عن عبادته يف بيته فلما أخربوا هبا كأهنم تقالوها الن
املهم أن النيب صلى هللا عليه وسلم وجد من هذه احلادثة فرصة مواتية لنشر منهج الوسطية  -معروف 

صراطه املستقيم ، ولذلك واالعتدال يف التعبد والعمل ، واحلث عليه والرتهيب من خمالفته والتنكب عن 
مل يصحح النيب صلى هللا عليه وسلم اخلطأ هلم فقط ، بل صعد على املنرب ومحد هللا وأثىن عليه ، ألهنا 

وابجلملة فاألدلة على خطأ يف املنهج ، وبدأ يصحح األمور على منهج الوسطية علنا أمام الناس ، 
  -بيق العملي هلذه القاعدة نقول :، ومن ابب التطاغتنام الفرص للدعوة إىل هللا تعاىل ال تكاد حتصر 

استغالل مواسم االجتماع يف رمضان ، يف صالة الرتاويح ، فإن إقبال القلوب  -: من الفرص الدعوية
واستغالله  احملاضرات واملواعظ يف هذا الشهريف هذا الشهر ال يكاد خيفى على أحد ، فال بد من ترتيب 

 ر ابلتوبة والصدقة والدعوة إىل نبذ املخالفات واملعاصي .االستغالل الطيب ، يف األم
                                                 

 (5836، والبخاري )3/435أخرجه ابن سعد يف "الطبقات" حديث صحيح ,  (1)
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استغالل العزاء يف الدعوة إىل هللا تعاىل ابملوعظة احلسنة والتذكري ابملوت وأنه هناية احلياة  -: ومنها
وانقطاع األعمال ، وقد جربنا الدعوة يف العزاء فوجدان فيها من الثمرات املباركة الزكية ما مل يكن يف 

 ان .احلسب
أو  ما حيتاجه احلي ) كإصالح املسجد إقامة لقاء دوري بني مجاعة املسجد للتعارف وملناقشة -: ومنها

متابعة اجلريان، أو ملعاجلة املنكرات املوجودة ابحلي، أو للتباحث مبا يفيد اجلماعة كعنوان خطبة اجلمعة ( 
 عهم وإثراء اللقاء.ويستحسن دعوة أهل العلم املعروفني بني فرتة وأخرى للتباحث م

استغالل مواسم العطل الصيفية يف ترتيب الدورات العلمية واحملاضرات ، واملسابقات اهلادفة  -: ومنها
 وإحياء دور املراكز الصيفية مبا يعود على األمة نفعه يف العاجل واآلجل .

معايل األمور وإحياء  استغالل النشاط املدرسي واإلرشاد الطاليب يف نشر اخلري والدعوة إىل -: ومنها
 روح التنافس اهلادف بني طالب املدرسة .

تعاون طلبة العلم مع اخلطباء يف البلد يف طرح املوضوعات املهمة يف البلد، وإصالح واقع  -: ومنها
 الناس ، والكالم عن مشكالهتم مع بيان سبل احللول الشرعية النافعة .

 توزيع الصدقات ووجبات اإلفطار يف رمضان .التعاون مع املؤسسات اخلريية يف  -: ومنها
استغالل فرتة نزول بعض البالء العام ابلناس من األوبئة أو القحط العام أو بعض الكوارث  -: ومنها

فإن هذه ، اليت يقدرها هللا تعاىل على بلد من هبوب الرايح املدمرة أو الرباكني احلارقة أو الزالزل املهلكة
ت يف الدعوة إىل هللا تعاىل وتذكري الناس أبن ما أصاهبم إمنا هو مبا كسبت األوقات من أنفع األوقا

أيديهم ، وأنه ال خمرج هلم من هذا البالء إال ابلتوبة الصادقة واإلقالع عن الذنوب والرجوع إىل هللا تعاىل 
 وصدق اللجأ إليه سبحانه .

تعاىل ، وقد دخلت يف هذا اجملال  استغالل جانب الرقية على املرضى يف الدعوة إىل هللا -: ومنها
ن هم الراقي جمرد املكسب املادي ، بل و وال يكفوجدت أن املريض يقبل على الراقي بقضه وقضيضه ، 

ليكن مهه كيف يكسب قلب املريض حىت يوجهه إىل قوافل العائدين إىل هللا تعاىل ، فجانب الرقية من 
 أعظم الفرض للدعوة إىل هللا تعاىل .
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استغالل جانب تفسري الرؤى واألحالم يف الدعوة إىل هللا تعاىل ، فإن الناس ينظرون إىل املعرب  -: ومنها
فما إن يدعوهم إىل هللا تعاىل وحيذرهم من مغبة الذنوب واملعاصي ، نظرة احرتام وتقدير ال تكاد توصف

هذا اجملال مبا ال إال وجتد أن القلوب قد انصاعت له وسالت بني يديه ، وحيدثنا بعض املعربين يف 
 ينقضي منه العجب من سرعة االستجابة هلم فيما يدعون له .

استغالل زمن احلج واجتماع الناس من كل حدب وصوب ، فوهللا إن هذا االجتماع العظيم  -: ومنها
من أعظم ما ينبغي استغالله يف الدعوة إىل هللا تعاىل ، ال سيما وأنك تلتقي مع من ال تقدر على اللقاء 
به يف غري هذه املواسم ، والقلوب يف هذه املشاعر فيها من اخلضوع واإلقبال والتضرع ما ال جيد 

 الشيطان معه سبيال يف الرتغيب يف الشر ، فاهلل هللا أيها الدعاة يف هذا املوسم العظيم ، وهللا املستعان .
اإلعداد واجلمع بني األخذ استغالل اجتماع األسر يف أايم العيد ، وذلك ِبسن الرتتيب و  -: ومنها

ابجلد واحلزم والرتفيه والتشويق اهلادف ، وكم من األسر اليت استفادت من هذه االجتماعات يف صالح 
 أبنائها وبناهتا وإقبال األسرة كلها على اخلري ، فاهلل هللا ِبسن اإلعداد هلا .

بد وحفظ املتون العلمية ومراجعة اغتنام أوقات الفراغ واألمن بكثرة الذكر والنصب يف التع -: ومنها
 علمية اليت يعود نفعها على األمةاحملفوظات السابقة ، والتأليف يف املسائل النافعة ، ومجع املادة ال

 ة الكتب النافعة .واإلقبال على قراء
اغتنام أوقات الشباب والقوة والعافية يف التعبد والدعوة واإلكثار من فعل اخلريات واألمر  -: ومنها

ابملعروف والنهي عن املنكر والتعاون مع إخوانك الدعاة على الرب والتقوى والسعي يف أن تضرب لك يف  
كل ابب من أبواب اخلري بسهم ، حىت إذا حلت بك األمراض وصرفتك األشغال وحل عليك زمن 

قبل مخس:  الضعف ال تلوم نفسك على التفريط والتواين زمن القوة والنشاط ، ويف احلديث "اغتنم مخساا 
شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل 

لكثرة الفرص وتنوعها ، فاهلل هللا  - وهلل احلمد -دري أبي شيء أبدأ ، وذلك أموتك" وابجلملة فال 
ها وآجله ، وفق هللا أيها الدعاة املوفقون ابغتنامها واستغالهلا فيما يعود على األمة نفعه يف عاجل أمر 

 ال قوة إال ابهلل العلي العظيم .اجلميع ملا حيبه ويرضاه ، وال حول و 
 . الرتويح والرتفيه ال بد وأن يكون مبنيا على الوسطية واالعتدال -: القاعدة احلادية واخلمسون
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ع يف اإلسالم ، وال إن النفوس متل ، وحتتاج إىل فرتات من الرتويح والرتفيه ، فالرتويح أمر مشرو  -أقول :
بد منه بني فرتة وأخرى ، ليعيد للنفس نشاطها وحيويتها فتقبل على العمل جبد واجتهاد ، جاء يف 

ويف شرح املناوي : قال أبو الدرداء : إين ألجم فؤادي ببعض  " احلديث "روحوا القلوب ساعة وساعة
: أمجوا هذه القلوب فإهنا  - عنه رضي هللا -وقال علي  .ألنشط للحق  -أي اللهو اجلائز  -الباطل 

مير على الفتيان يلعبون فيسلم عليهم وقد قال  صلى هللا عليه وسلموكان النيب . متل كما متل األبدان
ا يَ ْرَتْع َويَ ْلَعْب   ة يوسف ألبيهم يعقوب عليه السالمإخو  ْلُه َمَعَنا َغدا صلى هللا عليه وكان النيب  أَْرسم

فعن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يداعب الصغار ،  وسلم
يدخل علينا ويل أخ صغري يكىن أاب عمري ، وكان له نُ َغر يلعب به فمات ، فدخل عليه النيب صلى هللا 

رواه  " اي أاب عمري ما فعل النغري؟ "عليه وسلم فرآه حزيناا ، فقال : ما شأنه ؟ قالوا : مات نُ َغره ، فقال 
ولذا عندما لقي حنظلة رضي هللا عنه أاب بكر قال له  البخاري ومسلم وأبو داود والرتمذي وابن ماجه ، 

انفق حنظلة , قال أبو بكر : سبحان هللا! ما تقول ؟ قال قلت : نكون عند رسول هللا صلى هللا عليه 
ل هللا صلى هللا عليه وسلم عافسنا وسلم يذكران ابجلنة , حىت كأان رأي عني , فإذا خرجنا من عند رسو 

األزواج واألوالد والضيعات , فنسينا كثرياا قال أبو بكر : فوهللا , إان لنلقى مثل هذا , فانطلقت أان وأبو 
بكر حىت دخلنا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم , قلت : انفق حنظلة اي رسول هللا ! فقال رسول 

قلت : اي رسول هللا ! نكون عندك , تذكران ابلنار واجلنة , حىت   " ذاك؟وما  "هللا صلى هللا عليه وسلم 
كأان رأي عني , فإذا خرجنا من عندك عافسنا األزواج واألوالد والضيعات , فنسينا كثرياا ! فقال رسول 

والذي نفسي بيده إن لو تدمون على ما تكونون عندي يف الذكر لصافحتكم  "هللا صلى هللا عليه وسلم 
ال بد من  اا إذ . ثالث مرات "الئكة على فرشكم ويف طرقكم , ولكن اي حنظلة ! ساعة وساعة امل

إن  "ساعة وساعة"كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم   ,البد من التخفيف عنها  ,الرتويح عن النفس 
والدهم طاملا  اإلسالم ال حيجر على أتباعه أن يروحوا عن أنفسهم، وال أن يدخلوا السرور على أهليهم وأ

كان هذا الرتويح يف حدود الشرع وحتت قواعد الدين فال غضاضة فيه، بل قد يكون مطلوبة يف بعض 
زوجته أُِمنا عائشة رضي هللا عنها،  -أبيب هو وأمي  -وقد سابق النيب صلى هللا عليه وسلم .األحيان

هبدي  اا ائز طاملا كان منضبطفالرتويح ج " هذه بتلك " سابقها مرة أخرى فسبقها؛ فقال فسبقته، مث
فهذا ّما ال يقبله  وخيدش الفضيلة ويوقع يف الرذيلة اإلسالم، أما إذا كان ّما يضعف اإلميان ويهز العقيدة
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وكان ال يقول إال احلق يف ، وقد مازح النيب صلى هللا عليه وسلم بعض أصحابه .العقل وال يقره الدين
ي رمحه هللا تعاىل يف اجلمع بني األحاديث اليت فيها أن النيب صلى مزاحه صلى هللا عليه وسلم ، قال النوو 

قال  واألحاديث اليت فيها النهي عن املمازحة ، قال رمحه هللا تعاىل ) هللا عليه وسلم مازح أصحابه ،
شغل العلماء : املزاُح املنهيُّ عنه، هو الذي فيه إفراط ويُداوم عليه، فإنه يُورث الضحك وقسوَة القلب، ويُ 

يذاء، ويُورث األحقاد،  عن ذكر اَّلِل تعاىل والفكر يف مهمات الدين، ويؤوُل يف كثري من األوقات إىل اإلم
وُيسقُط املهابَة والوقاَر . فأما ما َسلمَم من هذه األمور فهو املباُح الذي كان رسوُل اَّلِل صلى اَّلِل عليه 

له يف اندر من األحوال ملصلحة وتطييب نفس وسلم يفعله، فإنه صلى اَّلِل عليه وسلم إمنا كان يفع
املخاطب ومؤانسته، وهذا ال منَع منه قطعاا، بل هو سِنٌة مستحبٌة إذا كان هبذه الصفة، فاعتمْد ما نقلناه 

قناه يف هذه األحاديث وبيان أحكامها، فإنه ّما يَعظُم االحتياُج إليه، وابَّلِل التوفيق (  عن العلماء وحقَّ
نفس من األمور املباحة ، ولكن إن قصد به القربة والرتغيب يف حب اخلري فهو عبادة ، والرتويح عن ال

فالرتويح عن النفس بغري نية إذا مل يكن فيه  ت تنقلب عبادات ابلنيات الصاحلاتألن املتقرر أن املباحا
هللا ، فعند ذلك  أما إذا كانت النية يف الرتويح عن النفس االستعداد لطاعة ,معصية ال إمث وال ثواب فيه

إين ألستجم نفسي بشيء من اللهو فيكون ذلك  :قال أبو الدرداء ,يصبح الرتويح عن النفس عبادة 
َيت . ويف  عوان يل على احلق. وقال علي بن أيب طالب رضي هللا عنه: روِمحوا القلوب فإهنا إذا كرمَهت َعمم

د هلا من فرتات ترويح وترفيه ابلضوابط وعلى كل حال فالنفوس ال ب اية إذا كِلت عميت أو تعبت.رو 
الشرعية ، واألمر مبناه على الوسطية ، فال ينبغي االنفتاح يف املداعبات والرتفيه والضحك ، وال ينبغي 

قال الغزايل يف اإلحياء ) إن قدرت على ما قدر الباب ، بل خري األمور أوساطها إغالق األمر وسد 
م وأصحابه وهو أن متزح وال تقول إال حقاا وال تؤذي قلباا وال تفرط عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسل

ولكن من الغلط العظيم أن يتخذ اإلنسان املزاح  على الندور فال حرج عليك فيه فيه وتقتصر عليه أحياانا 
عن أيب هريرة رضي هللا ( و حرفة يواظب عليها ويفرط فيه مث يتمسك بفعل الرسول صلى هللا عليه وسلم 

وعن أنس بن " نعم ، غري أين ال أقول إال حقا"قال : قالوا : اي رسول هللا ! إنك تداعبنا . قال عنه 
أن رجالا من أهل البادية كان امسه زاهراا وكان يهدي إىل النيب صلى هللا عليه وسلم هدية من  :مالك 

" إن زاهراا  صلى هللا عليه وسلمفقال النيب  البادية ، فيجهزه النيب صلى هللا عليه وسلم إذا أراد أن خيرج ،
ابديتنا وحنن حاضروه " وكان صلى هللا عليه وسلم حيبه ، وكان رجالا دميماا فأاته النيب صلى هللا عليه 
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فالتفت ،  وسلم وهو يبيع متاعه ، فاحتضنه من خلفه وهو ال يبصره ، فقال : من هذا ؟ أرسلِن .
و ما ألصق ظهره بصدر النيب صلى هللا عليه وسلم حني فعرف النيب صلى هللا عليه وسلم فجعل ال أيل

عرفه ، فجعل النيب صلى هللا عليه وسلم يقول " من يشرتي هذا العبد ؟ " فقال : اي رسول هللا إذاا 
" أنت عند هللا ن عند هللا لست بكاسد " أو قال " لك فقال النيب صلى هللا عليه وسلم جتدين كاسداا .

أن رجالا استحمل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال " إين حاملك  : وعن أنس بن مالك "غال 
؟ فقال صلى هللا عليه وسلم " وهل تلد اإلبل رسول هللا ما أصنع بولد الناقة على ولد انقة " ! فقال : اي

فال غلو وال جفاء ، وعلى منهج الصحابة سار السلف  كان األمر مبناه على الوسطية  ولكن "إال النوق 
يف جعل املزاح اسرتاحة احملارب، فال تكاد جتد كتاابا خيلو من ملح وطرائف لشيخ التابعني اإلمام  ،

وقيل : كان ابن سريين كثري  , كان ابن سريين ميزح ويضحك حىت يسيل لعابه: الشعيب رمحه هللا وكذلك
حدوده، دون إفراط أو ومن هنا صار املزاح سنة، وفق ضوابطه و   .الضحك ابلنهار، كثري البكاء ابلليل

تفريط، حىت ال خيرج عن أحد حديه، ويظل التوازن ِباجة إىل من يتقن أداءه حىت قيل لسفيان بن عيينه 
فقد ورد عن  -فإن قلت : .: املزاح هجنة؟ قال : بل سنة، ولكن الشأن فيمن حيسنه، ويضعه مواضعه 

أبهنا توجب ذهاب اهليبة وتورث الشحناء ،  بعض السلف رمحهم هللا تعاىل النهي عن املمازحة ، وأخربوا
أن كالم السلف رمحهم هللا تعاىل ال ميكن أن يتعارض  -ني ما ورد وبني هذا ؟ واجلواب :فكيف اجلمع ب

أن حيمل على  -: األول عن املمازحة على أمور : ىن هنالدليل ، وعليه فيحمل كالم ممع ما قرره 
أن حتمل على  -: الثاينفعال واألقوال اليت ال تنبغي بني املسلمني ، املمازحة املنهي عنها كاملمازحة ابأل

أن حتمل على املزاح  -: الثالثاإلكثار منه ، وأن يكون هو ديدن اإلنسان الذي ال يعرف إال به ، 
ابلكذب والتلفيق الذي ال حقيقة له ، وهذا أمر حمرم ال جييزه أنك متزح ، ففي احلديث " ويل ملن 

ه ، أو أن حتمل على املزاح يف غري حمل -: الرابعليضحك به القوم ، ويل له ،مث ويل له " حيدث فيكذب 
سن أو والية ، واملهم أن كالم السلف ال حيمل على ما  مع من ال يليق املزاح معه لكرب قدر من علم أو

ن له والية من يتعارض مع ما جاءت به النصوص ، وما أمجل أن يكون املزاح املوزون اخلفيف يف وقته ّم
إمارة أو علم ، وهللا إنه ملزاح ينزل على القلوب كاملاء العذب الزالل يف اليوم شديد احلر ، ومن الرتفيه 
والرتويح عن النفس أيضا عقد املسابقات والطارحات العلمية اهلادفة النافعة ، واليت حتقق عدة مقاصد 

لنيب صلى هللا عليه وسلم سابق عائشة مرتني ، كما من مجلها الرتفيه ، فهي ترفيه ونفع ، وقد ثبت أن ا
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أسلفت ، ومن الرتويح عن النفس زايرة البساتني واحلدائق وحمال اخلضرة واملياه ، فلها دورها الكبري يف 
الرتويح وهتدئة النفس ال سيما إن كان فيها نوع خلوة وعدم ضجيج ، وقد ثبت عنه صلى هللا عليه 

مبا   اجملاورة للمسجد ، لوحده ليس معه أحد ، بل ر -البساتني  -وائط وسلم أنه رمبا دخل بعض احل
حىت يبحثوا عنه ، كما يف صحيح مسلم من حديث أيب هريرة رضي هللا يسرتيب القوم يف سبب تغيبه 

قام النيب صلى هللا عليه وسلم من بني أظهران فأبطأ علينا فخشينا أن  :عنه الطويل املعروف ، والذي فيه 
حىت أتيت دوننا ، ففزعنا فكنت أول من فزع ، فخرجت أبتغي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،  يقتطع

فإذا ربيع يدخل يف  لألنصار من بِن النجار فدرت به هل أجد له اباب فلم أجد ، -بستاان  -حائطا 
هللا رسول فاحتفزت كما حيتفز الثعلب فدخلت فإذا  ,جوف حائط من بئر خارجة والربيع اجلدول 

احلديث " والشاهد أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان رمبا دخل بعض هذه  صلى هللا عليه وسلم .
احلوائط اجملاورة ، فخلوة الداعية يف بعض املزارع والبساتني ّما يرفه عن النفس قليال ، وهي من ابب ) 

يب النافع ، وقصص األدابء اسرتاحة احملارب ( كما يقال ، ومن أنواع الرتفيه الطيب مساع الشعر الط
السفر والسياحة يف البالد  -تعييب وال تعيري ألحد ، ومنها :املنضبطة ، ومساع النوادر اليت ليس فيها 

عقد املسابقات احلركية ، كاملسابقة على األقدام وابلرماية  -:تعاىل ومنها للنظر والتأمل يف خملوقات هللا
البلد ، كل ذلك من األمور الرتوحيية عن النفوس حىت ال متل وابخليول أو حضورها إن كانت تعقد يف 

وال تكل من اإلجهاد والتعب ، ولكن كل هذا ال بد وأن يكون مبنيا على منهج الوسطية واالعتدال فال 
واملهم ابرك هللا نغلق فيه الباب مطلقا ، وال نفتح الباب فيه على مصراعيه ، بل خري األمور أوساطها ، 

أن الرتفيه والرتويح عن النفوس نوع من العالج الروحي ، وأنت خبري أبن العالج ال بد  :فيك أن تعلم
وأن يتناول يف حمله وابملقدار الذي يقتضيه املقام ، فإن أتخر تناوله عن وقت احلاجة له فقد حيصل 

وهو أن  بد من مراعاة هذا ، وأمر آخر : الضرر ، وإن زيد يف تناول جرعاته فقد حيصل الضرر ، فال
وال بد أن تربط هذه الوسائل بتحقيق املصاحل الرتفيه والرتويح عن النفس من الوسائل ال من املقاصد ، 

ودفع املفاسد ، فالرتفيه والرتويح عن النفس إن كان وسيلة إىل حتقيق مصلحة خالصة أو راجحة ، فهو 
الراجحة فهو منهي عنه ، وإن كان مشروع مأمور به ، وإن كان ال يتحقق منه إال املفسدة اخلالصة أو 

ال يتحقق منه ال هذا وال تلك فهو من اللغو الذي يرتفع العاقل عنه ، وفق هللا اجلميع ملا حيب ويرضى 
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آله وصحبه  وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا حممد وعلى أيخذ بنواصينا للرب والتقوى ونسأله تعاىل أن
         وسلم تسليما كثريا .

 . ضرب األمثال وتقريب العلم من أصول الدعوة إىل هللا تعاىل -: الثانية واخلمسونالقاعدة 
إن دعوتنا ال بد وأن تكون منبثقة من منهج القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة يف تقرير  -أقول :

الكرميان املسائل ، سواء منها املسائل العقدية أو العملية أو الوعظ والرتغيب والرتهيب ، فالوحيان 
 الكبري يف هداية الناساملطهران قد ذكر فيهما مجيع املناهج الدعوية اليت هلا وقع يف القلوب وهلا األثر 

ومن هذه املناهج الدعوية يف تقرير العلم منهج ضرب األمثال ، وهو كثري يف الكتاب والسنة ، وقد نبه 
َوتمْلَك اأْلَْمثَاُل َنْضرمبُ َها لملنَّاسم َوَما   قال تعاىلالقرآن الكرمي على أمهية هذا املنهج يف أكثر من موضع ، ف

ُلَها إمالَّ اْلَعالمُموَن    وقال تعاىل  َوَيْضرمُب اَّللَُّ اأْلَْمثَاَل لملنَّاسم َواَّللَُّ بمُكلِم َشْيٍء َعلميمٌ   وقال تعاىل يَ ْعقم
ُروَن َوتمْلَك اأْلَْمثَاُل َنْضرمبُ َها لملنَّاسم َلَعلَُّهْم  وهذه األمثال العظيمة يراد هبا تقريب املعلومة املراد تقرير  يَ تَ َفكَّ

ولكن مىت ما قرن  فهم الكالم درجا من غري ضرب مثالللناس ، فإن من الناس ، بل كثري من الناس ال ي
الكالم بضرب املثال ترى على وجه السامع للمثال من عالمات الفهم والقبول ما هو ظاهر ال يكاد 

ن ، ومن كمال النصح والدعوة ، فى ، وهذا من كمال التفهيم ومن كمال إقامة احلجة على املعانديخي
فينبغي أن يكون ضرب  يت هي من عظام املسائل ، وعليه :سيما إن كان املثال يف األمور الكبرية الال

رتتيب الطيب ، وأن تكون املثال من األصول الدعوية اليت ال بد وأن ينتبه هلا الداعية ، وأن يرتب هلا ال
قريبة من أمثلة القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة ، فإن أمثلة الوحيني كلها حق وصدق يف منطوقها 

فضرب املثال له دوره الكبري املهم يف تقريب العلم وبيان املراد واتضاح السبيل ، وله ومضموهنا ولوازمها ، 
اآلذان ، وإصغاء العقول ، وضرب املثال أيسر القلوب الغافلة دوره الكبري يف إقبال القلوب واستماع 

ويقودها للفهم عن هللا تعاىل وعن رسوله صلى هللا عليه وسلم ، وله دوره الكبري يف التعقل والتدبر 
واالنقياد واالمتثال ، وضرب املثال له دوره الكبري يف أخذ العربة والعظة والرتغيب والرتهيب ، وضرب 

وره الكبري يف اختصار الكالم وعدم تشقيقه ألن السامع سيفهم ما تريد أبقل كلفة وأقصر املثال له د
وقت وأبسط كالم ، وضرب املثال له دوره الكبري يف ترسيخ املعلومة يف الذهن وثباهتا يف القلب فال 

النظري بنظريه  تكاد تلك املعلومة تنسى أبدا ، وله دوره الكبري يف وصل األمور ببعضها ومقايستها وإحلاق
وحىت ال يكون كالمنا هكذا درجا من غري ضرب مثال ، نرى أنه من املناسب جدا أن نبني لك بعض ، 
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سيما إن فهمت الفهم يف أثرها على القلوب واألرواح الاألمثلة املضروبة يف القرآن حىت بتني لك ك
 -الكامل ، فنقول وابهلل تعاىل التوفيق ، ومنه نستمد العون والفضل :

ن ُشرََكاء   قوله تعاىل -:املثال األول  ا َمَلَكْت أمَْيَاُنُكم مِم ن مَّ ُكْم َهل لَُّكم مِم ْن أَنُفسم َثالا مم َضَرَب َلُكم مَّ
ُل اآْلاَيتم لمَقْوٍم ي َ  يَفتمُكْم أَنُفَسُكْم َكَذلمَك نُ َفصِم وهذا   ُلونَ ْعقم يفم َما َرَزقْ َناُكْم فَأَنُتْم فميهم َسَواء خَتَاُفونَ ُهْم َكخم

 تم اي كفار قريش لكم عبيد وأرقاءمثل ضربه هللا تعاىل مدلال على بطالن الشرك ، وبيانه أن يقال : أن
ولكن  تدخل حتت تصرفكم وقهركم وسلطانكموعبيدكم هؤالء أنتم متلكوهنم ، فهم من مجلة األمور اليت 

ه ويناصفه ملكه ، وما هو من خصائصه ما رأيكم لو أن عبدا من عبيدكم جاء إىل سيده يريد أن يشاطر 
ال ، فإن العبد يبقى عبدا  وفطرة عندكم ؟ ابلطبع اجلواب : ، فهل سيكون هذا األمر مقبوال عقال

ا هو من ملكي وما هو من خصوصيايت أيتيك والسيد يبقى سيدا ، فكيف يريد عبدي أن يشاركِن م
، البنك ، ونصف مزرعتك ، وهو عبد لك أان أريد نصف منزلك ، ونصف رصيدك يف  العبد ويقول :

سبحان هللا ،  ,هو من ملكه وخصائصه ؟ اجلواب: ال عبيده فيما فهل أحد يرضى أن يشاركه أحد من
ال ترضون هذا األمر ألنفسكم وترضونه لربكم ، فإن هؤالء املعبودات اليت عبدمتوها من دوين هي ملكي 

ا ومالكها وسيدها واملتصرف فيها ، فكيف تصرفون هلا وحتت قهري وتصريف وداخلة يف سلطاين فأان رهب
هو من خالص حقي وهو أن تعبدوها من دوين ، والعبادة حقي اخلالص احملض الصرف الذي ال  ما

يشاركِن فيه أحد ، كيف جتعلون عبدي مشاركا يل فيما هو من خصائصي ، وهو عبدي وحتت ملكي 
 ، دي ، وأان ربه ، كيف تعبدونه معيوهو عب افون مِن ،وتصريف وقهري وسلطاين ، كيف ختافونه كما خت

فكما أنكم ال ترضون أن يشارككم عبيدكم فيما هو من خصائصكم ، وأتبون  وهو عبدي وأان ربه ،
هذا كل اإلابء فكذلك أان ال أرضى أبن يشاركِن أحد من خملوقايت يف شيء من خصائصي ، فشيء ال 

؟ اتهلل إنه ملثال ظاهر واضح على بطالن الشرك وأنه أعظم  ترضونه ألنفسكم فكيف ترضونه لربكم
الظلم وأفرى الفرى ، وأكرب البهتان ، نعوذ ابهلل تعاىل منه ، ونسأله تعاىل أن حييينا على التوحيد وأن 
مييتنا على التوحيد ، فانظر كيف انشدت القلوب واألمساع والعقول هلذا املثال العظيم الكبري ، وفهمت 

وهو أعظم الظلم  ص حق هللا تعاىل لغري هللا تعاىلالشرك ، وهو أنه صرف ما هو من خال به حقيقة
وأكرب البهتان على اإلطالق ، وهكذا منهج ضرب األمثلة يف توضيحه وبيانه لألمور بكل جالء ، فال 

 يدع للجاهل حجة يف عدم الفهم ، وهللا أعلم .
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تاا َوإمنَّ َمَثُل الَّذم    قوله تعاىل -:املثال الثاين  ْن ُدونم اَّللَّم أَْولمَياَء َكَمَثلم اْلَعْنَكُبوتم اختَََّذْت بَ ي ْ يَن اختََُّذوا مم
ْن َشْيٍء َوُهَو 41َأْوَهَن اْلبُ ُيوتم لَبَ ْيُت اْلَعْنَكُبوتم َلْو َكانُوا يَ ْعَلُموَن ) ْن ُدونمهم مم ( إمنَّ اَّللََّ يَ ْعَلُم َما َيْدُعوَن مم

ُلَها إمالَّ اْلَعالمُمونَ 42كميُم )اْلَعزميُز احلَْ  وهذا مثل ضربه هللا تعاىل   ( َوتمْلَك اأْلَْمثَاُل َنْضرمبُ َها لملنَّاسم َوَما يَ ْعقم
يوم القيامة ، وبيانه أن لبيان عدم انتفاع املشركني هبذه املعبودات ، وأن هذه املعبودات ستكون هلم عدوة 

 -هذا املثل له مأخذان : يقال :

وهو أن العنكبوت تبِن بيتا من خيوطها ، وهي تريد من هذا البيت أن حيميها من حر  -: خذ األولاملأ
الصيف وبرد الشتاء ، وحيميها من أعدائها املرتبصني هبا ، وهو يف احلقيقة من خيوط اتفهة ساذجة ال 

الشتاء أصاهبا هرير حتقق هلا مقصودها الذي تريد منه ، فإنه إن جاء مسوم الصيف أصاهبا ، وإن جاء زم
وإن أرادها العدو أبمر ما منعها بيتها من رويته هلا ، ففي احلقيقة أن عملها وتعبها يف بناء هذا البيت 
واختاذه ما حقق هلا ما تريده منه ، وهكذا املشركون ، فإهنم إمنا اختذوا آهلة مع هللا تعاىل لتحميهم من 

هلم ما يريدون من متع هذه احلياة ويريدون منها أن تكون  العدو وتنصرهم على من أرادهم ابلسوء وحتقق
هلم شافعة عند هللا تعاىل يوم القيامة ، وهم هبذا األمر الذي أفنوا فيه حياهتم وأتعبوا فيه أنفسهم ال 
يتحقق هلم ما يريدون من هذه اآلهلة ، بل هي ال تزيدهم إال وهنا على وهنهم وضعفا على ضعفهم 

ويوم القيامة ستتربأ منهم كما سيأيت ، املهم أن مرادهم من اختاذهم هلذه اآلهلة لن  وبؤسا على بؤسهم ،
 به ما تريده منه احلماية واحلفظ ال يتحققيتحقق أبدا ، فهم يف احلقيقة كهذه العنكبوتة اليت تبِن بيتا 

حتقق لعابدها فهل بعد ذلك يشك العاقل يف بطالن الشرك ، وأن هذه املعبودات ال تنفع وال تضر وال 
من األمور شيئا ؟ اتهلل إنه ملثل واضح الوضوح الكامل ألصحاب العقول ، ولكن أكثر الناس ال يفقهون 

 وال عن هللا تعاىل يعقلون .
وهو أنك ال جتد يف األعم األغلب يف بيت عنكبوتتان ، بل ال جتد يف البيت الكبري من  -: املأخذ الثاين

احدة ، فهل سألت نفسك يوم ، مل هذا ؟ وذلك ألن هللا تعاىل قد فرض بيوت العنكبوت إال عنكبوتة و 
بقدره العداوة بني أفراد العنكبوت ، فالذكر إذا لقح األنثى التفتت عليه وقتلته أو هو يقتلها إن كان 
أقوى منها ، والبيض إن فقس فاألم أتكله إال ما يتساقط منه ، هكذا حياة العنكبوت ، وهكذا احلال 

ختذ آهلة مع هللا تعاىل ، فإن هذه اآلهلة ستتربأ منه يوم القيامة ويلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم فيمن ا
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ببعض ، فكيف يعبد العاقل ما سيكون له عدوا يوم القيامة ، كيف يرجو النفع يف شيء سيكون ألد 
وقد بني هللا  ق واهلدىعدو له يوم القيامة ، اتهلل إهنا العقول املريضة التافهة السخيفة البعيدة عن احل

نْ َيا مُثَّ يَ ْوَم اْلقم    تعاىل هذا األمر بقوله ْن ُدونم اَّللَّم َأْواَثانا َمَودََّة بَ ْينمُكْم يفم احْلََياةم الدُّ َا اختََّْذُُتْ مم َياَمةم َوقَاَل إممنَّ
ا َوَمْأَواُكُم النَّ  رمينَ َيْكُفُر بَ ْعُضُكْم بمبَ ْعٍض َويَ ْلَعُن بَ ْعُضُكْم بَ ْعضا ْن اَنصم فكما هو احلال يف   اُر َوَما َلُكْم مم

َوَمْن   فكذلك احلال فيمن اختذ آهلة مع هللا تعاىل ، وكما قال تعاىل، أفراد بيت العنكبوت من العداوة
َياَمةم َوُهْم عَ  يُب َلُه إمىَل يَ ْومم اْلقم ْن ُدونم اَّللَّم َمْن اَل َيْسَتجم َّْن َيْدُعو مم ْم َغافمُلوَن )َأَضلُّ ّمم َر  (5ْن ُدَعائمهم َوإمَذا ُحشم

فهذه اآلية  كيف فضح هذا املثال حقيقة الشرك  فانظر  النَّاُس َكانُوا هَلُْم أَْعَداءا وََكانُوا بمعمَباَدهتممْم َكافمرمينَ 
لب له تنسف الشرك بعروقه ، ألن املشرك ال يعبد مع هللا تعاىل شيئا إال وهو يريد من هذا املعبود أن جي

خريا أو يدفع عنه شرا ، واحلال أنه ال حيقق له ذلك ، وعالوة على عدم حتقيق ذلك يف الدنيا ، فهو يوم 
القيامة سيكفر بعابده ويكون له عدوا ، فاملشرك أخسر الناس صفقة ، إذ خسرت صفقته مع من يعبده 

وكان له عدوا يلعنه  هللا تعاىلن يف الدنيا ، وخسرت صفقته يف اآلخرة أبن تربأ منه هذا املعبود من دو 
وهللا تعاىل هو اىل ابلعبادة ومل يشرك به شيئا ويكفر بعبادته ، فأين هذا من املوحد الذي أفرد هللا تع

وهو امللجأ لب اخلريات ويدفع املكروهات جيالنافع على احلقيقة ، والضار على احلقيقة ، وهو الذي 
 اهلل هللا ابلتوحيد أيها الناس ، وهللا أعلم .اآلمن واملالذ العظيم يوم القيامة ، ف

ومثال ، ضرب هللا تعاىل مثال لالضطراب النفسي والوجداين والتيه الذي يعيشه املشرك -:املثال الثالث 
ْن ُكلِم َمثَ    للموحد يف اطمئنان نفسه وراحة روحه ، فقال تعاىل ٍل َوَلَقْد َضَربْ َنا لملنَّاسم يفم َهَذا اْلُقْرَآنم مم

ُروَن ) ُقوَن )27َلَعلَُّهْم يَ َتذَكَّ َر ذمي عمَوٍج َلَعلَُّهْم يَ ت َّ ( َضَرَب اَّللَُّ َمَثالا َرُجالا فميهم ُشرََكاُء 28( قُ ْرَآانا َعَربميًّا َغي ْ
ا لمَرُجٍل َهْل َيْسَتوماَينم َمَثالا احْلَْمُد َّللمَّم َبْل َأْكثَ ُرُهْم اَل  فاملشرك الذي يعبد    يَ ْعَلُمونَ ُمَتَشاكمُسوَن َوَرُجالا َسَلما

زيد من الناس  -قد اشرتاه أكثر من سيد ، مثال :مع هللا تعاىل آهلة أخرى هو يف احلقيقة مثله مثل عبد 
كل واحد منهم دفع ألفا ، فكم له من ،  ، واشرتك يف شرائه عشرة رجال لايرالف آعبد ، وقيمته عشرة 

ل هذا العبد يف تشتت فكره والتيه الذي سيعيش فيه لو أمره سيد اآلن ؟ عشر أسياد ، فما ابلك ِبا
والثالث أبمر خيالف أمر األوليني هذا السيد بكذا وأمره السيد الثاين أبمر خيالف أمر السيد األول ، 

اذهب إىل السوق ، وكلهم  وهذا يقول : اقعد ، وذاك يقول : أطعمِن ، والرابع يقول : قم ، يقول :
تلفة ، وهذا العبد املسكني ال يدري من سيده الذي أيمتر أبمره وال يدري عن سيده أيمرون أبوامر خم
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 البال ، ومضطرب يف تنفيذ األوامرالذي ال بد وأن يسعى يف إرضائه ، فهو متشوش الذهن ومنزعج 
 لكثرة أسياده ، وهكذا حال املشرك ، فقد كان املشركون يعبدون آهلة كثرية ، وقد كان حول الكعبة فقط

قرابة الثالمثائة صنم ، فكان هلم العزى والالت وهبل ومناة وكثري من املعبودات ، والواحد منهم بينها 
ال  ويستغيث هبذا ، وهو متشوش الفكر يدور فينذر هلذا ويعبد هذا ويسجد هلذا ويركع هلذا ويسأل هذا

معها متشوش ، وروحه بينها  يدري من املعبود الذي سيحقق له ما يريد ، فاملشرك له آهلة كثر ، ففكره
متنقلة ، كمثل العبد الذي تعددت أسياده وهم مذلك متشاكسون ، أي خمتلفون يف أمره وهنيه ، فهل 
هذا يكون كحال املوحد الذي ال يعبد إال راب واحد وإهلا واحدا ، فسيده واحد وهو هللا تعاىل ، ال أيمتر 

إرضائه ، فهو مراتح البال هادئ القلب منشرح  ى إال يفا هناه عنه ربه ، وال يسعإال أبمره وينتهي عم
فأين هذا  األمر والنهي واحملبوب واملكروه ،على إال مصدر واحد يتعرف منه عنده الصدر ، ألنه ليس 

حال املوحد من حال املشرك ، فهل يستواين مثال ، ال وهللا ال يستواين مثال ، فأين العارفون العقالء 
ظيمة ، واليت فيها بيان احلق من الباطل ، فاحلمد هلل رب العاملني ، واملهم أن ضرب عن هذه األمثلة الع

 املثال أصل من أصول الدعوة إىل هللا تعاىل يف تقريب احلق وبيان منهج الباطل ، وهللا أعلم .
ُل الرِماَيَح ُبْشراا بَ نْيَ َيَدْي َرمحَْ   قال تعاىل -:املثال الرابع  تمهم َحىتَّ إمَذا أَقَ لَّْت َسَحاابا ثمَقاالا َوُهَو الَّذمي يُ ْرسم

ْن ُكلِم الثََّمرَاتم َكَذلمَك خُنْرمُج اْلَمْوتَ  ُرونَ ُسْقَناُه لمبَ َلٍد َميِمٍت فَأَنْ َزْلَنا بمهم اْلَماَء فََأْخَرْجَنا بمهم مم وهذا   ى َلَعلَُّكْم َتذَكَّ
وذلك  فائقة الكاملة على إحياء املوتىبيان قدرته ال يف القرآن كثري جدا ، وهو مثل ضربه هللا تعاىل على

شجر ، والناس ال ال أن هناك من األراضي ما يتأخر عنها املطر فتكون أرضا جردا ال نبات فيها و 
يفرحون ابلذهاب إليها ، وال ينظرون هلا بعني االعتبار ، فالغبار فيها يسف الوجوه ، مث أيمر هللا تعاىل 

، مث على متنها وتسوقها إىل تلك األرضمث أيمر الريح فتحملها ، ن أقطار األرضتلك السحابة فتخرج م
ما إن تكون فوقها ، إال وأيمر هللا تعاىل املطر فيخرج من خالل السحاب فيختلط املاء ِبب األرض 

 رعها اليانعفتزدهر تلك األرض وختضر وتكون جنة من اجلنات يف مياهها اجلارية وخضرهتا الوارفة وز 
بدأ الناس يتسابقون عليها يف حجز األمكنة للمتعة والنظر يف مجاهلا ، ولريعوا فيها أنعامهم ، سبحان في

هللا من الذي أحيا هذه األرض بعد أن كانت ميتة ؟ إنه هللا تعاىل ، فالذي قدر القدرة الكاملة على 
موهتم ، فما أن هللا تعاىل رد إحياء األرض بعد موهتا ، فهو قادر القدرة الكاملة على إحياء الناس بعد 

الروح واحلياة إىل هذا األرض القاحلة ، فهو قادر القدرة الكاملة على رد احلياة هلذا البدن ومجع أجزائه 
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بعد شتاهتا وتفرقها ، وهللا على كل شيء قدير ، فانظر يف آخر هذه اآلية الكرمية كيف نقلهم هللا تعاىل 
كذلك خنرج املوتى لعلكم   ىل مشهد البعث يعد املوت ، فقال من مشهد إحياء األرض بعد موهتا إ

 فأي مثال أوضح من هذا ، فاهلل املستعان .  تذكرون
َّ قَاَل َلُه ُكن فَ َيُكونُ   قال تعاىل -:املثال اخلامس  ن تُ رَاٍب مثم  إمنَّ َمَثَل عميَسى عمنَد اَّللِم َكَمَثلم آَدَم َخَلَقُه مم

 فردهم هللا  عاىل أن خيلق نفسا من أم بال أب تعاىل ملن استعظم على هللا توهذا مثل عظيم ضربه هللا
وهي أن األمم كلها تؤمن اإلميان اجلازم أبن آدم خلقه هللا تعاىل بال أم ، تعاىل إىل أمر يؤمنون به مجيعا

فال يقدر من أ كاملة على خلق آدم بال أم وال أبوال أب ، فبني هللا تعاىل هلم أن الذي قدر القدرة ال
ابب أوىل على خلق عيسى من أم بال أب؟ اتهلل إنه لقادر من ابب أوىل وهذا يذكرين أبمر آخر وهو أن 

كيف تعود أجسادان مرة أخرى بعد أن تفرقت وتالشت وأكلها الدود   لناس ملا أنكروا البعث وقالوا :ا
استدل عليهم ابملبدأ على  -ا :م على قدرته على ذلك مبثالني : أحدمهواألرض ؟ فضرب هللا تعاىل هل

املثال  سبحان هللا ، ما أروع هذا َوُهَو الَّذمي يَ ْبَدأُ اخْلَْلَق مُثَّ يُعميُدُه َوُهَو َأْهَوُن َعَلْيهم   املعاد ، فقال تعاىل
فإنه يف بداية صنعه  ,ما رأيكم يف رجل طلبنا منه أن يصنع مسجال مثال  ، وقبل أن أبينه أقول :

جهد الطريقة اليت يتم هبا صنع هذا املسجل ، فرمبا بقي سنني وهو يصنع هذا املسجل ، وبعد  سيتكلف
حنن سوف نفكك هذا املسجل ، ونطلب منك أن جتمعه لنا مرة أخرى  -جهيد يف صناعته ، قلنا له :

 هنا اإلعادة ،، فباهلل عليكم أيها العقالء أي الصنعتني أيسر وأهون ، االبتداء ، أم اإلعادة ؟ ال جرم أ
مث أحييتكم وأوجدتكم يف هذه الذي خلقتكم أول مرة من ال شيء إنِن أان  وهلذا يقول هللا تعاىل هلم :

احلياة ، كل له فرتة زمنية يعيش فيها ، مث أميتكم وأتكل األرض والدود أجزاءكم ، مث أعيدكم مرة أخرى 
فكذلك أان القادر القدرة الكاملة على إعادتكم  ، فكما أنِن القادر القدرة الكاملة على ابتداء خلقكم ،

، بل إن إعادتكم أهون علي من خلقكم األول ، وكلها أصال هينة على هللا تعاىل ، ولكنه خاطب القوم 
مبا يعقلونه ، من أن إعادة الصنعة مرة أخرى أهون من ابتداء صنعها أول مرة ، فما املعجز يف هذا األمر 

َأَوملَْ يَ َر    ولذلك قال تعاىلبعث مرة أخرى ، إن هي إال العقول املتحجرة ، والذي جعلكم تكفرون ابمل
يٌم ُمبمنٌي ) ْن ُنْطَفٍة فَإمَذا ُهَو َخصم ْنَساُن َأانَّ َخَلْقَناُه مم َي َخْلَقُه قَاَل َمْن حُيْيمي 77اإْلم ( َوَضَرَب لََنا َمَثالا َوَنسم

يٌم ) َي َرمم فإن كان الذي أعياكم   يميَها الَّذمي أَْنَشَأَها َأوََّل َمرٍَّة َوُهَو بمُكلِم َخْلٍق َعلميمٌ ( ُقْل حيُْ 78اْلعمظَاَم َوهم
عن اإلميان إبعادتكم هو تفرق أجزائكم يف األرض فأان بكل شيء عليم ، فأان أعلم أين ذهب هذا اجلزء 
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ال ختفى عِن ، فأان أعلم مكاهنا ، وأين توارى اجلزء اآلخر ، فهذه األجزاء املتفرقة واألشالء املتقطعة 
ُهْم   العلم الكامل ، ولذلك قال تعاىل ن ْ أي مجيع ما أتكله األرض  َقْد َعلمْمَنا َما تَنُقُص اأْلَْرُض مم

، فأشهد أن ال إله إال هللا ، اللهم فاشهد أننا مؤمنون اإلميان وأين ذهب والدود منهم قد علمنا أين هو ،
من مجلة ما استدل هللا تعاىل على  -لة على إعادتنا بعد موتنا واألمر الثاين :الكامالكامل على قدرتك 

ما رأيك أيها األخ  شياء الكبرية ، مبعىن أن يقال :قدرته على اإلعادة استدالله على قدرته خبلق األ
رجل الكرمي العاقل يف شركة تعمري قد بنت انطحات السحاب الكبرية الطويلة ، مث بعد ذلك أييت 

ون على أن تبنوا يل غرفة صغرية لعامل عندي ؟ فباهلل عليكم ، هل ر تقد لاهل يقول هلذه الشركة : هج
وهل مثة شك يطرأ على قدرة هذه الشركة يف بناء هذه الغرفة الصغرية وهم الذين  هذا سؤال يطرح ؟

اتساع أرجائها  يبنون انطحات السحاب ، وهلل املثل األعلى ، فمن ابهلل عليك خلق هذه السموات على
وما فيها من اجملرات السيارة والكواكب العظيمة اهلائلة ومن خلق هذه األرض وما عليها من اجلبال 
الرواسي واليت تناطح السحاب وتعلو عليه ، وهذه البحار الزاخرة ابملياه اهلائلة ، ابهلل عليك من خلق 

 وحده ال شريك له ، فباهلل عليك من خلق هذا ؟ أليس هو هللا تعاىل وحده ال شريك له ، بلى ، إنه هللا
هذه األمور الكبرية العظيمة اهلائلة ، أفيعجز أن يعيدك أيها املخلوق الصغري الضعيف كما كنت وأنت 
جمرد عظيمات صغرية وحلم وعروق ليست بشيء ؟ أفيعجز عن هذا ، ال وهللا وال واتهلل ، وال وابهلل ، 

القدرة الكاملة على هذا ، فأين العقول عن إدراك هذه  بل هو القادر ،أقسم ابهلل أنه ال يعجز عن هذا 
َوتمْلَك اأْلَْمثَاُل َنْضرمبُ َها لملنَّاسم َوَما   احلقائق واليت يضرب هلا هللا تعاىل األمثال ، ولكن كما قال تعاىل

ُلَها إمالَّ اْلَعالمُموَن  َماَواتم َأَوملَْ   ولذلك قال تعاىل يف بيان هذا األمر يَ ْعقم  يَ َرْوا َأنَّ اَّللََّ الَّذمي َخَلَق السَّ
نَّ بمَقادمٍر َعَلى َأْن حُيْيمَي اْلَمْوَتى بَ َلى إمنَُّه َعَلى ُكلِم َشْيٍء َقدميرٌ  هم َْلقم خَلَْلُق   وقال تعاىل  َواأْلَْرَض َوملَْ يَ ْعَي خبم

ْن َخْلقم النَّاسم  َماَواتم َواأْلَْرضم َأْكبَ ُر مم فانظر كيف عظمة هذه   َوَلكمنَّ َأْكثَ َر النَّاسم اَل يَ ْعَلُمونَ  السَّ
األمثال الكبرية ، وهذا يبني لك أن ضرب املثال من قواعد الدعوة وأصوهلا اليت ال بد من مراعاهتا 

 واالنتباه هلا ، وهللا أعلم .
َا َضَرَب لم قال تعاىل  -:املثال السادس  َر َأَحُدُهم مبم يمٌ َوإمَذا ُبشِم  لرَّمْحَنم َمَثالا َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّا َوُهَو َكظم

مبعىن أن املشركني كان من عادهتم قتل البنات خوف العار ، فكان الواحد منهم يقتل ابنته وهي مسكينة 
 : م البنات ، ومع ذلك فهم يقولونضعيفة ال ذنب هلا خوفا من العار ، فهم ال يرضون أن تنسب هل
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هللا ، سبحان هللا ، أتنسبون هلل تعاىل ما لو نسب ألحدكم الكفهر خاطره وتغري وجهه ؟  املالئكة بنات
َوَجَعُلوا اْلَماَلئمَكَة الَّذميَن ُهْم عمَباُد الرَّمْحَنم إماَناثا   وقال تعاىل  أَْم َلُه اْلبَ َناُت َوَلُكُم اْلبَ ُنونَ   ولذلك قال

ُدوا َخْلَقُهْم َسُتْكَتُب َشهَ  فإن بشر أحد هؤالء املشركني ابلبنت اليت هو أصال   اَدتُ ُهْم َوُيْسأَُلونَ َأَشهم
ينسبها إىل هللا تعاىل ظل وجهه مسودا وهو كظيم ، فأمر ال ترضونه ألنفسكم كيف تنسبونه لربكم جل 

ف كي  -ملا دخل عليهم قال ألساقفتهم : وعال ، وهذا يذكرين أيضا مبناظرة الباقالين مع النصارى وأنه
لما ألن األسقف عندهم ال ينبغي له أن يتخذ زوجة وال ولدا ، ف، زوجاتكم وأوالدكم ، فتغريت وجوههم

 -نكم تقولون :اىل له ، فإسبحان هللا أتتربمون من أمر أنتم تنسبون هللا تع رأى ما يف وجوههم قال هلم :
بة والولد لتربم واكفهر وجهه حالصولو نسب الواحد منكم إىل اختاذ اقد اختذ هللا تعاىل صاحبة وولدا ، 

نت نسبة الصاحبة والولد تعدونه عيبا ونقصا يف الواحد منكم فكان الواجب عليكم أن تنزهوا ا، فإن ك
عنها ، ولكنها العقول الفاسدة اليت ال تعقل ، إن هم إال كاألنعام بل هم أضل سبيال ، واملهم  ربكم

هللا تعاىل ال بد وأن يعتمد منهج الوحيني يف الدعوة إىل هللا تعاىل الذي نريد إثباته هنا هو أن الداعية إىل 
ومن مناهجها ضرب األمثلة ، فاهلل هللا أهبا الداعية املوفق يف هذا األمر فإن عواقبه محيدة وعوائده طيبة 

 آله وصحبه وسلم تسليما كثريا .، وهللا أعلى وأعلم وصلى هللا على نبينا حممد وعلى 
 . كشف الشبهات مسلك للوقاية من قبيح العمل واالعتقاد  -: واخلمسون لثةالثاالقاعدة 

ال يزال أهل العناد واجلهل والكرب جيلبون خبليهم ورجلهم على هذه الشريعة املباركة ابلتشكيك  -أقول :
وبث الشبه بني العامة واخلاصة ، وإن بث الشبه على احلق من املناهج اخلطرية اليت قد خصص هلا 

ر طائفة منهم ، ال هم هلم إال النظر يف األدلة الشرعية والعقائد اإلسالمية واستخراج ما عساه أن الكفا
يكون قادحا يف الدين ، وهازا لثبوته ورسوخه يف قلوب أتباعه ، وال تزال تلك الشبه اخلطرية أتتينا من 

اب العقيدة ، وشبه يف أبواب هنا وهناك من أهل الكفر والعناد ، ومن أهل البدع واإلحلاد ، شبه يف أبو 
الفقه وغريها من أبواب الشريعة ، ومن هلذه الشبه بعد هللا تعاىل وتوفيقه وحسن فضله إال العلماء 
والدعاة ، فإن قصرت هذه الطائفة يف كشف تلكم الشبه فناهيك عن الفساد الكبري والشر العريض 

اة وأهل العلم ومن واجبهم جتاه دينهم أن فمن حق األمة على الدع املستطري الذي سيقع يف األمة ،
 والسنة ، وأن يبني زيفها للعامة حيموه من تلك الشبه ، وذلك بكشفها وكسرها على صخرة الكتاب

وأهنا جمرد خياالت ال حقيقة هلا ، وأهنا من إلقاء الشيطان ووسوسته وتلبيسه على الناس ، فال تضر 
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الها أهل العلم ابلكشف والرد والبيان ، واعلم رعاك هللا تعاىل تلك الشبه إبذن هللا تعاىل من أحد إن تو 
أن منهج كشف الشبهة من املناهج الدعوية الكبرية اليت قررها كتاب هللا تعاىل وسنة نبيه صلى هللا عليه 
وسلم ، فال بدمن اعتماد هذا املنهج واالهتمام به وعدم الغفلة عنه ، ملا يف الغفلة عنه من اخلطر الكبري 

عاصرون هبذا الواجب خري قيام ، فقد ردوا على عقيدة األمة وشريعتها ، وقد قام أهل العلم األوائل وامل
على أهل الكفر والبدع ما يطرحونه يف ساحة األمة من هذا السخف والباطل ، ومل يدعوا منها شاردة 

هللا تعاىل يف رده على اجلهمية وال واردة إال تولوها ابلرد والكشف والبيان ، كما فعله اإلمام أمحد رمحه 
فيما شككوا به يف متشابه القرآن ، وكما فعله اإلمام عثمان بن سعيد الدارمي يف نقضه على بشر 
املريسي ، فإنه قد أتى على غالب الشبه اليت ميوه هبا هذا احلمار من محر اجلهمية النفاة ، وكما فعله 

ضا ،وذلك يف قوله أبن القرآن خملوق ، وإن من أكرب من اإلمام عبدالعزيز الكناين يف رده على بشر أي
قام هبذا املنهج من املتأخرين من أهل العلم شيخ اإلسالم واملسلمني يف عصره أبو العباس أمحد بن 

كذلك تلميذه العالمة ابن القيم رمحه هللا تعاىل ، وقد سار سلف   عبداحلليم بن تيمية رمحه هللا تعاىل ،و
وأعِن به احلرص التام على كشف الشبهة والرد على أهل الكفر  -ى هذا املنهج الكبري األمة وأئمتها عل

بل إن الرد على أهل البدع من أصول اإلسالم الكبرية اليت ال بد من اعتمادها  -واملخالفة والبدعة 
اإلمام اجملدد  وقد قام هبذا الدور الكبري يف العصور القريبة أئمة الدعوة ، من لدن الشيخواالهتمام هبا ، 

حممد بن عبدالوهاب رمحه هللا تعاىل وأبناؤه األكارم وأحفاده الربرة ، وتالميذه األخيار ، فقد قاموا هبذا 
وأن  خري اجلزاء وأن يبارك يف جهودهم الواجب خري قيام ، أسأل هللا تعاىل أن جيزيهم عنا وعن املسلمني

ر يف مقعد صدق عند مليك مقتدر هبم يف جنات وهنجيعل قبورهم روضة من رايض اجلنة ، وأن جيمعنا 
، ويولونه العناية الكبرية ، جزى هللا اجلميع خري  انبوال يزال أهل العلم املعاصرون لنا يهتمون هبذا اجل

اجلزاء ، ونسأله جل وعال ابمسه األعظم أن يثبتهم على قوله الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة ، ولكن  
رد على أهل البدع ال بد وأن يكون منبثقا من النية احلسنة ، وهي هداية الناس ومحاية كشف الشبهة وال

 شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللادينهم من هذا االعتداء ، ال جمرد التشفي واالنتقام من أحد ، كما قال 
لق ورمحتهم )وهكذا الرد على أهل البدع من الرافضة وغريهم، إن مل يقصد منه بيان احلق وهدي اخل

واإلحسان إليهم مل يكن عمله صاحلاا، وإذا غلظ يف ذم بدعة أو معصية، كان قصده بيان ما فيها من 
الفساد، ليحذر العباد كما يف نصوص الوعيد وغريها، وقد يهجر الرجل عقوبة وتعزيراا، واملقصود بذلك 
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ن القيم رمحه هللا تعاىل ) فالعامل ينظر وقال اب( ة واإلحسان، ال للتشفي واالنتقامردعه وردع أمثاله للرمح
بهات واملتشاهبات ( وقال رمحه هللا تعاىل يف بيان وجوب احلذر  بنور هللا ، ويكشف هللا على يديه الشُّ
من مرض الشبهة )مرض القلب نوعان : نوع ال يتأمل به صاحبه يف احلال : وهو النوع املتقدم كمرض 

الشهوات وهذا النوع هو أعظم النوعني أملا ولكن لفساد اجلهل ومرض الشبهات والشكوك ومرض 
القلب ال حيس ابألمل وألن سكرة اجلهل واهلوى حتول بينه وبني إدراك األمل وإال فأمله حاضر فيه حاصل 
له وهو متوار عنه ابشتغاله بضده وهذا أخطر املرضني وأصعبهما وعالجه إىل الرسل وأتباعهم فهم أطباء 

تعاىل )وقد تقدم أن مجاع أمراض القلب هي أمراض الشبهات والشهوات رمحه هللا هذا املرض( وقال 
والقرآن شفاء للنوعني ففيه من البينات والرباهني القطعية ما يبني احلق من الباطل فتزول أمراض الشبه 

 املفسدة للعلم والتصور واإلدراك ِبيث يرى األشياء على ما هي عليه وليس حتت أدمي السماء كتاب
متضمن للرباهني واآلايت على املطالب العالية : من التوحيد وإثبات الصفات وإثبات املعاد والنبوات 
ورد النحل الباطلة واآلراء الفاسدة مثل القرآن فإنه كفيل بذلك كله متضمن له على أُت الوجوه وأحسنها 

لشبه والشكوك ولكن ذلك وأقرهبا إىل العقول وأفصحها بياان فهو الشفاء على احلقيقة من أدواء ا
موقوف على فهمه ومعرفة املراد منه فمن رزقه هللا تعاىل ذلك أبصر احلق والباطل عياان بقلبه كما يرى 
الليل والنهار وعلم أن ما عداه من كتب الناس وآرائهم ومعقوالهتم : بني علوم ال ثقة هبا وإمنا هي آراء 

ئا وبني أمور صحيحة ال منفعة للقلب فيها وبني علوم وتقليد وبني ظنون كاذبة ال تغِن عن احلق شي
صحيحة قد وعروا الطريق إىل حتصيلها وأطالوا الكالم يف إثباهتا مع قلة نفعها فهي حلم مجل غث على 

 - بد من التنبيه على عدو أمور :رأس جبل وعر ال سهل فريتقى وال مسني فينتقل ( ويف هذا اجملال ال
الكتاب والسنة كشفها ، ولكن األمر يف كشفها أنه ما من شبهة إال ويف  أن تعلمال بد و  -: األول

ألدلة ردها ، هذا ال يكون أبدا يتفاوت بني عامل وعامل ، ولكن ليس مثة شبهة يتفوه هبا مبطل وليس يف ا
وأقسم ابهلل تعاىل على هذا األمر ، أن كل الشبه اليت تلقى على الدين هنا وهناك ففي األدلة ما 

 م اثقب ونظر وأتملهها ويبني عوارها ، ولكن كما ذكرت لك أن األمر حيتاج إىل علم راسخ وفيكشف
 وهذا فضل هللا تعاىل يؤتيه من يشاء .

أنه ما مبطل حيتج ِبجة  -و العباس رمحه هللا تعاىل وهي :ال بد وأن تعلم قاعدة طيبة أفادها أب -: الثاين
، ويرد عليه هبا ،ألن احلق ال يدل إال على احلق ، فكيف  إال ويف نفس احلجة ما يبطلهاعلى ابطله 



 

 

262 

، فاعلم مور الباطلةيستدل ابحلق على الباطل ، هذا ال يكون ، فمن استدل حجة حق على أمر من األ
أن يف نفس حجته اليت جاء هبا ما يكشف زيف استدالله ، ويبطل دعواه ، ولكن كما ذكر العلماء أن 

فلو أتملت قليال يف حجته  وطول نظر ورسوخ يف العلم وكمال معرفة ابألدلة ، هذا األمر حيتاج إىل أتمل
اليت جاء هبا ، لتبني لك أهنا عليه ال له ، ولذلك فإن أاب العباس رمحه هللا تعاىل قد رد يف مواضع كثرية 

، لذكياحلجة عليهم أبسلوب النبيه اعلى أهل الباطل بنفس حجتهم اليت استدلوا هبا ، فقد كان يقلب 
 واحلال كما قال ابن القيم رمحه هللا تعاىل يف النونية يف حال شيخه مع خصومه ، قال 

 ومن العجائب أنه بسالحهم   أرداهم حتت احلطيط الداين
فال  كشف الشبهة أن يكون قواي يف الردقد اشرتط أهل العلم رمحهم هللا تعاىل يف الذي يتوىل   -: الثالث

 ، فإن هزميته ال تعد هزمية لشخصه، وال ضعيف احلجة يف الرد على أهل البدع ينبغي تولية قليل العلم 
بل ألهل السنة كلهم ، وإن بعض وسائل اإلعالم هلا دور كبري يف ترجيح نصاب أهل البدع على أهل 
السنة مبا يعقدونه بني بعضهم من املناظرات العلنية ، ولكن حيرصون على أن يكون املناظر من أهل 

لدا يف احلجة قواي يف الطرح ، وأما جانب أهل السنة فإهنم ال حيرصون على استضافة العلماء البدع ج
حلبة املناظرة من غري حجة ترده  الراسخني ، وهذا يف األعم األغلب ، فتجد أن املبتدع يصول وجيول يف

 تعاىل فيكم ظرة ، فاحذروا من هذا ابرك هللاوال برهان يصده ، وهذا اآلخر ضعيف ليس أبهل للمنا
فال ينتصب لكشف الشبه والرد على أهل البدع إال فالقوة يف رد الشبهة أصل من أصول املناظرة ، 

ية التامة ِبقيقة ما عليه أهل البدع ، وكم من منتسب ألهل السنة ليس االراسخون يف العلم والفهم والدر 
 مذهب من يناظره من أهل البدع علىعنده علم مبذهب أهل السنة إال النزر اليسري فضال عن اطالعه 

فمثل هذا الصنف من الناس ال جتوز له املناظرة ، ألن ما يفسده أكثر ّما يصلحه ، فإنه يبِن قصرا 
وقد ينهون عن اجملادلة واملناظرة إذا كان املناظر  ويهدم مصرا ، قال شيخ اإلسالم يف حق أمثال هؤالء )

عليه أن يفسده ذلك املضل كما ينهى الضعيف يف ضعيف العلم ابحلجة ، وجواب الشبهة فيخاف 
( وقد ابتلينا يف  املقاتلة أن يقاتل علجا قواي من علوج الكفار فإن ذلك يضره ويضر املسلمني بال منفعة

بتلك األمساء املستعارة ، واليت ال ندري فيها عن حال من ، هذه األزمنة ابملناظرات يف الشبكة العنكبوتية
وليرتك  الدخول فيها اي معاشر أهل السنة لبدع وال من أهل السنة ، فاحلذر منها ومنيناظر ال من أهل ا

 وهللا املستعان  مر ألهل العلم العارفني الراسخني ، األ
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ال ينبغي إاثرة الشبه أمام العامة ، فإن الشبه خطافة للقلوب ، وقد كان السلف رمحهم هللا  -: الرابع
بري ، خوفا على دين العامة ودفعا للمفاسد العامة ، وخوفا من أن تفهم تعاىل حيذرون من هذا احلذر الك

 العامة ال يقال هلم شيء من الشبهالشبهة ويتشرهبا القلب وال يفهم اجلواب على الوجه الصحيح ، ف
فالعامة ليسوا من أهل الفهم الكامل يف العلم ، وليحذر العامي من الدخول  فالسالمة ال يعدهلا شيء ،

واقع اليت ختص أهل البدع ولو بنية االطالع على ما عند القوم ، فإن هذا من تعريض الدين للهالك يف امل
واخلدش ، وقد قرر أهل العلم حرمة النظر يف كتب أهل البدع إال للعامل املتضلع من علوم أهل السنة بنية 

 الرد عليها .
ال سيما إن كان من املغمورين الذين ال ليس كل مبطل تفوه خبرافة ال بد وأن جياب عنها ،  -: اخلامس

يؤبه هبم ، وال ينظر هلم بعني االعتبار ، وال سيما إن كان ما جاء به من اخلرافة أمره ظاهر ، وبطالنه قد 
فاحت منه روائح الننت والفساد ، وذلك ألن الرد عليه ّما يشهر أمره ويظهر صيته ، واحلق أن يرتك مثل 

ا يعاجل به مثل هذا الصنف من أهل املخالفات ، مع العلم أبن غالب هؤالء هذا ، فإن تركه من أعظم م
طريقا للظهور إال بنشر خمالفته ، فلو أن أهل العلم مريض مرض شهوة ، فهو حيب الظهور ، فال جيد له 

انربوا للرد عليه لكان يف هذا قرة عينه وراحة روحه وحتقيق مقصده ، فال يعامل هذا الصنف إال 
}قل موتوا بغيظكم{ ولذلك فإن الرد على أهل البدع وكشف الشبهة ال بد  ض عنه ، ويقال لهابإلعرا

وأن يقرن بتحقيق املصاحل ودفع املفاسد ، فاألمر يفتقر إىل االجتهاد ، ولذلك خصصناه أبهل العلم 
 هل األهواءأن ال ترتك الساحة أل واملقصود من هذا الكالم وهللا أعلم. العارفني ابملصاحل واملفاسد ،

يبثون فيها شبههم ، ويستعظلون فيها بباطلهم ، ويضلون العامة بتلك اآلراء الشاذة والرتهات الباطلة 
ويبقى الدعاة والعلماء منزوون يف انحية من النواحي ، ال أثر هلم يف دعوة العامة وحماربة أهل األهواء 

ما يلقيه هؤالء من تلك الشبه الشيطانية والتشكيك ، بل ال بد وأن يكون هلم الدور الكبري يف نسف 
، ولكنه واجبة على أهل العلمواألطروحات اإلبليسية ، حىت أيمن الناس على دينهم ، وهذا من األمور ال

وتعطيل املفاسد وتقليلها ، وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا  بتحقيق املصاحل وتكميلها ،واجب مربوط 
 ا كثريا .آله وصحبه وسلم تسليم حممد وعلى

 . إتيان املدعوين يف حماهلم مطلب يف الداعية -: واخلمسون الرابعةالقاعدة 
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إن الداعية شأنه شأن الغيث ، ومن وصف الغيث أنه يدور يف مساء البالد لينزل هللا تعاىل به  -أقول :
، ال بد وأن يسري  املطر النافع للبالد والعباد ، فتخضر به أرضهم ، وتزدان به بالدهم ، فالداعية كالغيث

نه أوليس من شيف البالد للدعوة إىل هللا تعاىل ، وأن أييت الناس يف حماهلم ويغشاهم يف منازهلم ودورهم ، 
ُعوا   أن يبقى يف بيته ليأتيه الناس ، وهكذا كان حال أنبياء هللا تعاىل ، كما قال تعاىل إمَذا أُْلُقوا فميَها مسَم

َي تَ فُ  ا َوهم يقا َي فميَها فَ ْوٌج َسَأهَلُْم َخَزنَ تُ َها أملَْ أَيْتمُكْم َنذميٌر )7وُر )هَلَا َشهم َن اْلَغْيظم ُكلََّما أُْلقم ُز مم ( 8( َتَكاُد مَتَي َّ
ْن َشْيٍء إمْن أَنْ ُتْم إمالَّ يفم َضاَلٍل كَ  ُ مم بْ َنا َوقُ ْلَنا َما نَ زََّل اَّللَّ  وكما قال تعاىل  بمريٍ قَاُلوا بَ َلى َقْد َجاَءاَن َنذميٌر َفَكذَّ

   ْنُكْم يَ ُقصُّوَن َعَلْيُكْم َآاَييتم َويُ ْنذمُروَنُكْم لمَقاَء ْنسم أملَْ أَيْتمُكْم ُرُسٌل مم ُكْم َهَذا قَاُلوا اَي َمْعَشَر اجلْمنِم َواإْلم يَ ْومم
ُدوا َعَلى أَن ْ  نْ َيا َوَشهم َنا َوَغرَّتْ ُهُم احْلََياُة الدُّ ْداَن َعَلى أَنْ ُفسم ْم أَن َُّهْم َكانُوا َكافمرمينَ َشهم هم يَق   وقال تعاىل  ُفسم َوسم

ُلوَن الَّذميَن َكَفُروا إمىَل َجَهنََّم زَُمراا َحىتَّ إمَذا َجاُءوَها فُتمَحْت أَبْ َوابُ َها َوقَاَل هَلُْم َخَزنَ تُ َها أملَْ أيَْ  ْنُكْم يَ ت ْ تمُكْم ُرُسٌل مم
ْت َكلمَمُة اْلَعَذابم َعَلى اْلَكافمرمينَ َعَلْيُكْم َآاَيتم رَبِمُكْم َويُ نْ  ُكْم َهَذا قَاُلوا بَ َلى َوَلكمْن َحقَّ   ذمُروَنُكْم لمَقاَء يَ ْومم

فالرسول والنذير من وظيفته إتيان املدعوين يف حماهلم اليت هم فيها ، إن الداعية رجل مهاجم دائماا، ال 
م حصوهنم، ليبلغ دعوته، والذي حيسن اهلجوم حيسن ينتظر أن أييت الناس إليه، فليبادرهم وليقتحم عليه

الدفاع، وقد كان النيب صلى هللا عليه وسِلم أييت الناس يف املوسم، موسم احلج يف منازهلم ويدعوهم إىل 
لمياا فََأْسَلَم ، قَاَل : رَأَْيُت َرُسولَ  هللا عزَّ وجلَّ،  هللام َصلَّى هللا َعَليه فَعْن رَبميَعَة ْبنم عمَباٍد الدِميلميِم وََكاَن َجاهم

َجانم ، يَ ُقوُل  َوَيْدُخُل  " اَي أَي َُّها النَّاُس ، ُقوُلوا : اَل إمَلَه إمالَّ اَّللَُّ تُ ْفلمُحوا "وَسلَّم َبَصَر َعيِنم بمُسوقم ذمي اْلمم
ئاا َوهُ  ا يَ ُقوُل َشي ْ ُفوَن َعَلْيهم ، َفَما رَأَْيُت َأَحدا اَي أَي َُّها النَّاُس ،  "َو اَل َيْسُكُت ، يَ ُقوُل فمَجاَجَها َوالنَّاُس يَتَقصم

إمالَّ َأنَّ وراءه َرُجالا َأْحَوَل َذا َغدميَرَتنيم ، يَ ُقوُل : إمنَُّه َصابمٌئ َكاذمٌب ، فَ ُقْلُت  " ُقوُلوا : اَل إمَلَه إمالَّ اَّللَُّ تُ ْفلمُحوا
ُد ْبُن َعْبدم هللام وَ  ُه أَبُو : َمْن َهَذا ؟ قَاُلوا : حُمَمَّ بُ وََّة ، قُلُت : َمْن َهَذا الَّذمي يَُكذِمبُُه ؟ قَاُلوا : َعمُّ ُهَو َيْذُكُر الن ُّ

وعن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال : كان رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم يعرض نفسه  هَلٍَب .
هم ؟ فإن قريشا منعوين أن "ابملوقف. فيقول   .(1)أخرجه أبو داود "أُبَ لِمَغ كالم ريب  َأال رجل حيملِن إمىل قومم

ما فعل ، وثبت  -أبيب هو وأمي  - وقد ثبت عنه أنه ذهب إىل الطائف للدعوة إىل هللا تعاىل ففعل به
إىل  وثبت عنه أنه بعث معاذاا  إىل املدينة قبل اهلجرة إليها  علماا مأنه أرسل مصعب بن عمري داعية و 

                                                 
صلى هللا عليه وسلم على تبليغ القرآن ، وإسناده  ( يف ثواب القرآن ، ابب عرض النيب2926( يف السنة ، ابب يف القرآن ، والرتمذي رقم )4734رواه أبو داود رقم ) (1)

 صحيح ، وقال الرتمذي : هذا حديث صحيح غريب .
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به إىل هرقل ، وبعث حاطب بن أيب بلتعة إىل املقوقس صاحب اليمن ، وبعث دحية الكليب بكتا
ولو نظران لسرية صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم هل مكثوا يف املدينة ؟ ال  اإلسكندرية ،

فالداعية كالغيث حيثما املدينة إال العدد القليل  ولكن تفرقوا يف البالد لنشر هذا الدين ومل يبق منهم يف
فنسأل هللا تعاىل أن جيعلنا مباركني حيثما كنا ، إننا نشكو من بعض الدعاة هداهم هللا تعاىل  حل نفع ،

فال تراه إال قابعا يف بيته يرحلون للدعوة إىل هللا تعاىل  ال ترى هلم يف ساحة بلدهم أثرا فضال عن كوهنم
غال وطوارق الصوارف ، نعم ، يطلب منه السفر ولو للمحال القريبة ، فيتعلل بكثرة األشوحمل وظيفته ، 

هو انفع ، ولكن ملن أيتيه فقط ، وأما أن يبدأ هو بنفع غريه فهذا قليل اندر فيه أو منعدم متاما ، وهذا 
فيه قصور كبري يف جانب الدعوة إىل هللا تعاىل ، وال يغِن أحد عن أحد يف الدعوة ، بل ال بد من تظافر 

ياء ، ومع ذلك مل يقل يف من الذي كان يف قرية فيها ثالثة من األنباجلهود ، أال ترى إىل ذلك الرجل املؤ 
بل وجد له يف هذا الواقع دورا وهم أكمل الدعاة وأعظم الدعاة  ما دوري مع أنبياء هللا تعاىل ، نفسه :

يؤديه ، ومهمة يقوم هبا ، كما ذكره هللا تعاىل يف سورة ) يس ( وكما فعله صاحب موسى ملا هدد 
ُ   ل موسى ، فقام ذلك الرجل الصاحل يقولفرعون بقت َ اَّللَّ فال بد من قيام  أَتَ ْقتُ ُلوَن َرُجالا َأن يَ ُقوَل َريبِم

الداعية بواجبه ولو كان يف بالد يكثر فيها أهل العلم والدعاة ، وال يتحجج أبن البلد قد امتألت 
، فهذا من تثبيط الشيطان والثلة الطيبةانب هؤالء األجلة ابلدعاة والعلماء وما الدور الذي سيقوم به جب

، فاحلذر احلذر من االستماع له ، وكم من القرى اجملاورة لبلد الداعية وهم يف جاهلية جهالء ، قد ال 
يعرفون شيئا من أمور العقيدة أو العبادة ، والداعية يف البلد ، وال يكلف نفسه الذهاب هلم ودعوهتم أو 

بل وأعظم من ذلك فكم من اخللق يف خارج هذه البالد ّمن حيتاجون إقامة درس علمي يف بالدهم ، 
 بعض ومع ذلك ال جتدالعلم اليت يعرفها أصغر الدعاة إىل الكلمة الطيبة واملوعظة احلسنة وتعلم صغار 

فإتيان املدعوين يف حماهلم أمر مر عناية كبرية ، وهذا يف احلقيقة خسارة كبرية ، من الدعاة يولون هذا األ
لوب يف الدعاة ، فحق العامة علينا أن نتتبعهم أينما كانوا ، وأن نوصل هلم كلمة احلق أينما كانوا ، مط

وأن ال نبخل عليهم مبا علمنا هللا تعاىل ، وأن نعرف أن من حق العلم إيصاله للمحتاجني من الناس ، 
إلميان والتوحيد والعلم النافع وأن جنتهد يف السياحة يف هذه األرض دعاة إىل هللا تعاىل نفتح القلوب اب

ونعلم اجلاهل ، ونتلمس  وأنمر ابملعروف ، وننهى عن املنكر ، والعمل الصاحل ، فننشر الصالح ،
احلاجات ، فهكذا ينبغي أن نكون ، وهذا مع ما فيه من العناء والتعب ، ولكن ما أحاله وما أعذبه 
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تعاىل ، ويف سبيل نصرة دين هللا وتعليم عباده ،  على القلوب واألرواح ألنه يف سبيل إعالء كلمة هللا
وإحقاق احلق وإبطال الباطل ، وطوىب ملن وفقه هللا تعاىل للسعي يف هذا األمر ، وهللا املوفق واهلادي إىل 

 وهو أعلى وأعلم . سواء السبيل ،
العكس ، و ان له من األجر مثل أجور من تبعهمن دعا إىل هدى ك -: واخلمسون اخلامسةالقاعدة 
 . ابلعكس

وهي نص حديث يف الصحيح ، عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسوَل هللا صلى هللا عليه  -أقول :
ْثُل أجور َمْن تَبمَعُه ال ينقُص ذلك من أجورهم شيئاَمْن دعا إىل ُهدى كان له من ا" وسلم قال   ألجرم مم

ْثُل آاثم من تَ  ُقص ذلك من أوزارهم شيئاومن دعا إىل َضاللَة كان عليه من اإلمثم مم أخرجه  " بمَعُه ، ال يَ ن ْ
سالم ُسنَّة َحَسَنة فله أجُرها  .مسلم والرتمذي وأبو داود  وقال عليه الصالة والسالم " َمن َسنَّ يف اإلم

سالم ُسنَّة سيِمئة   ُقَص من أجورهم شيء ، ومن َسنَّ يف اإلم وأجُر من عمل هبا من بعده ، من غري أن يَ ن ْ
والدعوة إىل هللا  " ومْزُرها َوومْزُر َمْن عمل هبا من بعده ، من غري أن ينُقَص من أوزارهم شيء كان عليه

هي اليت من أجلها شِرف هللا هبا أمة اإلسالم مجيعاا فجعلها بذلك خري أمة أخرجت للناس، ألهنا محلت 
داعي إىل هللا جل وعال يُعطي رسالة هللا إىل العاملني، وجاهدت هبا كل األمم فهم خري الناس للناس، فال

مثل أجور من هداه هللا على يديه ولو كان آالف املاليني ، فيا هلا من نعمة عظيمة ، فاغتنم هذا اخلري 
العظيم وسارع إليه ، وقد ثبت يف الصحيح أن من فضل الدعوة أنه إن اهتدى على يديك رجل واحد 

لنيب صلى هللا عليه وسلم " ألن يهدي هللا بك رجالا فهو خري لك عند هللا تعاىل من محر النعم ، قال ا
واحداا خري لك من محر النعم " فأي فضل هذا الفضل العظيم ، ومن فضلها أهنا هي وظيفة رسل هللا 
مجيعاا، ومن أجلها بعثهم هللا تعاىل إىل الناس كافة، فكلهم بال استثناء دعوا أقوامهم ومن أرسلوا إليهم 

إفراده ابلعبادة على النحو الذي شرعه هلم، ونفيها عمن سواه وهو معىن ومقصد ال إله إىل اإلميان ابهلل و 
َوَمْن   ومن فضلها شهادة هللا تعاىل أبن أصحاهبا هم أحسن الناس قوال ، كما قال تعاىل إال هللا ،

نَ  َل َصاحلماا َوقَاَل إمنَِّنم مم َّن َدَعا إمىَل اَّللَّم َوَعمم نيَ َأْحَسُن قَ ْوالا ّمِم ومن  أي ال أحد أحسن قوال منه   اْلُمْسلممم
فضل الدعوة والدعاة أِن الداعية إىل هللا جل وعال ومعلم الناس اخلري يصلي عليه هللا ومالئكته ويستغفر 

إن هللا ومالئكته وأهل السماء " له كل شيء حىت احليتان يف جوف املاء، قال عليه الصالة والسالم 
واعلم رمحك هللا  " جحرها وحىت احلوت يف البحر يصلون على معلم الناس اخلري واألرض حىت النملة يف
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تعاىل أن من أعظم أسباب مغفرة الذنب أن تدعو إىل هللا جل وعال؛ ألن الدعوة إىل هللا جل وعال 
وأَقممم   " وأتبع السيئة احلسنة متحها" حسنات إذا أخلصت وصدقت واحلسنات يذهنب السيئات 

يِمَئاتم  الصَّاَلةَ  نْبَ السَّ َن اللَّْيلم إنَّ احَلَسَناتم يُْذهم ا مم َهارم َوزَُلفا إنَّ احَلَسَناتم   :قال علماء األصول  َطَريفَم الن َّ
يِمَئاتم  نْبَ السَّ قاعدة فجعل تكفري الصالة للسيئات تبعا للقاعدة وليست مقتصرة على تكفري   يُْذهم

وقال عليه   جل وعال فيها هذا الفضل العظيمة والدعوة إىل هللاالصالة للسيئات، فاحلسنة تذهب السيئ
الصالة والسالم " من دل على هدى فله مثل أجر فاعله " فهذه األدلة وغريها كثري فيها دليل على 
فضل الدعوة إىل هللا وعلى تبليغ كالم هللا سبحانه وتعاىل وكالم رسوله صلى هللا عليه وسلم وإنك عندما 

دعوة إىل اآلخرين فلك األجر والثواب على هذا العمل الذي قمت به وستجد ذلك عندما تبلغ هذه ال
 :قلنا "تعرض أمام هللا سبحانه وتعاىل يوم القيامة . وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم "الدين النصيحة

وتعاىل من النصيحة فالدعوة إىل هللا سبحانه  "هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم "ملن ؟ قال 
اليت دعاان الرسول صلى هللا عليه وسلم إىل ّمارستها فيما بيننا. ويكفي الدعاة إىل هللا سبحانه وتعاىل 
فخراا وعزاا واتجاا على رؤوسهم أهنم حيملون مرياث النبوة روي عنه صلى هللا عليه وسلم "حنن معاشر 

لعلم فمن أخذه أخذ خبط وافر" فإذن الدعاة إىل هللا ما ورثناه صدقة وإمنا ورثنا ا، األنبياء ال نورث 
سبحانه وتعاىل على مر العصور واألزمان هم الذين حيملون هذا التاج الرفيع وهذا السلم العظيم أال وهو 

ُقْل َهذمهم َسبميلمي أَْدُعو إمىَل   وقال تعاىل محل الدعوة إىل هللا سبحانه وتعاىل يف مشارق األرض ومغارهبا ،
ريٍَة َأاَن َوَمنم ات َّبَ َعِنم اَّللَّم  فبني سبحانه أن الرسول صلى هللا عليه وسلم يدعو على بصرية، وأن    َعَلى َبصم

تباع الرسول صلى هللا عليه وسلم هم الدعاة إىل سبيله على أ، فهذا فيه فضل الدعوة، وأن  تباعه كذلكأ
وهللا املوفق ، وهو  ، ويف هذا شرف هلم وتفضيل ، والبصرية هي العلم مبا يدعو إليه وما ينهى عنه بصرية

 أعلى وأعلم .
وهذه آخر قاعدة أحببت أن أقيدها لك ، أرجو من هللا تعاىل أن تنتفع بتلك القواعد ، وأن ينشرح هلا 
صدرك ، وتقر هبا عينك ، وأن يرزقها القبول العام واخلاص ، وأن جيعلها انفعة مباركة خالصة لوجهه 

ألمتىن مث أمتىن منك أنك إن استفدت من رساليت هذه أن ترفع أكف الدعوة ألخيك  الكرمي ، وإين
املقصر العاجز الضعيف ، اي أخي الكرمي ، أرجوك ال تبخل على بدعوة من قلبك ، لعلها تكون املنجية 

أرجو  إن شاء هللا تعاىل ، وسواء أكنت حيا أو ميتا ، أرجوك أن تدعو يل ابلعفو واملغفرة واجلنة ، وال
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ن ابب التعاون على الرب والتقوى وإمنا هي م هبذه الرسالة ال ماال وال مدحا وال ثناء وال عزا وال جاها ،
ومن ابب التناصح ابخلري ، وال فضل يل فيها ، بل الفضل كله أوله وآخره هلل تعاىل ، مث ألهل العلم 

وأن جيزيهم عنا وعن املسلمني خري  كاملة ،رمحهم هللا تعاىل ، فأسأل هللا تعاىل أن يغفر هلم املغفرة ال
اجلزاء ، وأن يبارك يف علمهم وجهودهم ، وأن جيمع هلم بني األجر واملغفرة ، وأن جيعل قبورهم روضة من 

وأن ال حيرمنا من بركة الدعاء هلم ، فإن هلم يف قلوبنا املنزلة الكبرية والرتبة السامية الرفيعة ، رايض اجلنة ، 
نويف وال عشرا من معشار حقهم علينا ، فهذه قواعد الدعوة اليت  م ودعوان هلم فإننا المهما مدحناهو 

وإين أشهد هللا  أن تتقبل مِن هذه اهلديةمجعتها لك أهديها إليك إهداء احملب ألحبابه الكرام ، فأرجوك 
بلها مِن وأن جيعلها تعاىل ومن حضرين ومن يطلع عليها أهنا وقف هلل تعاىل ، فأرجو من هللا تعاىل أن يتق

عمال صاحلا ينفعِن يف الدارين ، إنه ويل ذلك والقادر عليه ،وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني 
وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا ، وقد وقع الفراغ منه يوم األحد صباحا 

ام إحدى وثالثني وأربعمائة وألف للهجرة ، واحلمد ، املوافق للثالث والعشرين من شهر مجادى اآلخرة ع
 ليه .وأستغفر هللا تعاىل وأتوب إليه ، مث أستغفره وأتوب إليه ، مث أستغفره وأتوب إ هلل أوال وآخرا ،
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